
Bárány Tibor

A művészet
              hétköznapjai



Bárány Tibor
A művészet hétköznapjai

A kötetben olvasható írások bizonyítják: 
Bárány Tibor bejelentett lakcímmel ren-
delkezik mind a filozófia, mind az iro-
dalomkritika birodalmában. Bármelyik 
címén tartózkodik is éppen, a helyi tör-
vényeket és szokásokat a lehető leggon-
dosabban és legaprólékosabban betartja. 
Nem esik nehezére. Ellenkezőleg. Mind-
két helyen otthonosan mozog. Mindkét 
lakhelyét – mindkét birodalmat – egya-
ránt a sajátjának tudja. A különböző vi-
lágok különböző törvényeit és szokásait 
nem keveri, nem téveszti. Szerencsésen 
választott: a helyi szabályozás egyik eset-
ben sem féltékeny vagy kisajátító, hanem 
kifejezetten nagyvonalú. Megengedi a 
többes állampolgárságot. (Egy másik ki-
induló metafora esetében itt most több-
nejűség állna.)

Filozófus és irodalomkritikus. Hm. 
A kérdések szinte maguktól adódnak. A 
kettő közül melyik a kőfaragó, és melyik 
a balett-táncos? És rendben van, hogy Bá-
rány a kettőt el tudja választani egymás-
tól, de tudja-e egyszerre is művelni őket? 
Lehet-e pusztán a táncmozdulatokkal 
megmunkálni a gránitot, márványt?  Van-
nak-e közös pontjai, törvényei a két bi-
rodalomnak? Némely írás egyértelműen 
az egyik, némely a másik birodalomhoz 
köthető. Akad azonban az írások között 
olyan is, mely egyszerre érvényesíti mind-
két világ szabályait.

A kötethez mellékelt használati utasí-
tás alapos kritikára szólítja fel az olvasót. 
Ha listát készítenénk egyrészt arról, mit 
lehet kifogásolni, másrészt pedig arról, 
honnan ismerjük fel, ha az összes kifo-
gásunk ellenére mégis Bárány utcájában 
sétálunk, könnyen lehet, hogy a két lista 
nagyrészt egybeesne.

� Bezeczky�Gábor
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Használati utasítás

Mielőtt fellapozná a kötetet, győződjön meg róla, hogy valóban filozófiai tanulmányo-
kat és könyvkritikákat szeretne olvasni! (Ennek legegyszerűbb módja, ha a könyvespolc 
előtt állva elképzeli, hogy valami mást olvas. Amennyiben ez a gondolat örömet okoz 
önnek, kérjük, olvasson valami mást, válasszon másik terméket. Forduljon hozzánk 
bizalommal, hívja Ügyfélszolgálatunkat.) A nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkért a Kiadó nem tud felelősséget vállalni.

Olvasás során, kérjünk, mindenképp tartsa szem előtt az alábbiakat.

1. Bármilyen birkatürelmű ember is ön, Bárány egyik-másik írása fel fogja bosszantani. 
Ne aggódjon, ez teljesen természetes, részét képezi a rendeltetésszerű használatnak. 
(Mindazonáltal nem tanácsos a kötetet felnyitás után ütögetni, sugárzó hő hatásának 
kitenni.) Kérjük, kételyeit ne fojtsa magába, magyarázza el, hol téved a szerző, mi a baj 
az érveivel, és miért nem ragadja meg megfelelően a problémát.

2. Javasolt felhasználási mód: kezdje az olvasást az első fejezettel. Az első három írás mű-
vészetfilozófiai szaktanulmány. (A szerző az angolszász vagy angolszász orientációjú aka-
démiai világban elterjedt analitikus filozófiát művel; kérjük, legyen rá felkészülve, hogy 
gondolatkísérletekkel, szükséges és elégséges feltételek meghatározására épülő fogalmi 
elemzéssel, érvrekonstrukciókkal és számozott állításokkal találkozik majd.) Az első 
tanulmány a műalkotás definíciójával, a második és a harmadik a magaskultúra és a tö-
megkultúra megkülönböztetésével foglalkozik. Bárány egy furcsa ötlettől vezéreltetve az 
első fejezet negyedik szövegében rövid válogatást közöl a Népszabadság�hasábjain 2004. 
és 2009. között megjelent, sikerlistás könyvekről írott rövidkritikáiból. Ezzel nem az volt 
a célja, hogy igazolja a szóban forgó tanulmányok megállapításait a populáris irodalom-
ról, hanem az, hogy megmutassa: milyen gyakorlati problémák és kritikaírási dilemmák 
vezették el ahhoz, hogy elgondolkodjon a „magasirodalom” és a „populáris irodalom” 
feltételezett értékkülönbségének kérdésén. Kérjük, fogadja türelemmel ezt a furcsa ötle-
tet. Ezek után ön választhat. Amennyiben arra kíváncsi, hogy Bárány milyen kritikákat 
írt kortárs prózakötetekről, azt javasoljuk, folytassa az olvasást az utolsó fejezettel, amely 
szűk válogatást közöl a szerzőnek az Élet�és�Irodalomban,�a Magyar�Narancsban�és a 
Literán�közölt recenzióiból. Amennyiben inkább a kritikaelmélet és a művészetfilozófia 
kérdései érdeklik, pontosabban az, hogy ezek a kérdések hogyan jelentek meg a kétezres 
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években a magyar kritikai és tudományos közegben, kérjük, kövesse a fejezetek sorrend-
jét. Olvassa el (rágja át magát rajtuk, falja fel őket!) az Angyalosi Gergely, Vári György, 
Keresztesi József, Takáts József kritikaköteteiről szóló nagyrecenziókat, a Fogság�című 
Spiró-regény recepciójáról szóló tanulmányt, a Bókay Antal irodalomelmélet-tankönyvé-
ről szóló bírálatot, valamint a Bagi Zsolt tanulmánygyűjteményét elemző írást.

3. Pár szó a termék használatáról. A kötet akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha ön 
olvasás közben rendszeresen felteszi a kérdést: miért nincs igaza a szerzőnek? A kötetet 
annak reményében állítottuk össze, hogy az egymás mellé rendezett írásokból kirajzoló-
dik valamiféle gondolkodási stílus, irodalomszemlélet vagy kritikusi észjárás. Kérjük, ne 
higgyen el mindent a szerzőnek, mert langyos egyetértésből még soha nem rajzolódott 
ki semmi, pláne nem észjárás, ha szabad erősen képzavarosan fogalmaznunk. Vadásszon 
ellentmondásokra, önismétlésekre és következetlenségekre, és termékünk meghálálja a 
törődést.

4. Gyakran ismételt kérdések.

Bárány�az�elmúlt�években�sok�mindent�csinált:�filozófiai�köteteket�fordított�és�szerkesz-
tett�(Kripke,�Searle,�Grice),�költészeti�antológiát�állított�össze�(Édes hazám),�nyelvfilo-
zófiai�tanulmányokat�írt.�Tekinthető�ez�a�kötet�a�kritikusi�és�művészetfilozófusi�pálya-
szakasz�egyfajta�lezárásának,�összefoglalásának?

Nem. Ez a kötet pontosan annak tekinthető, ami: filozófiai tanulmányok és kritikák 
gyűjteményének. Fiatal (noha már nem poétikusan ifjú korú) szerzők első köteteit ne 
helyezzük történeti távlatba, ha egy mód van rá.

Miért�az�került�be�a�kötetbe,�ami,�és�miért�hiányzik�belőle�az,�ami�hiányzik?

A kötetet kizárólag önre gondolva állítottuk össze, kedves olvasó. Igyekeztünk kihagyni 
azokat az írásokat, amelyeket Bárány ma már kevésbé érdekesnek tart, vagy nem talál 
elég erősnek (úgy véli, túl- vagy alulírtak, esetleg mára elvesztették a jelentőségüket). 
Az ön érdekében semmilyen más szempontra nem voltunk tekintettel, és ez, be kell 
vallanunk, bizonyos aránytalanságokat eredményezett a kötet szerkezetében. A kötetnek 
szinte nincsen női szereplője (Bárány kedves kortárs szerzői, Szécsi Noémi, Erdős Virág, 
Gergely Ágnes, Tóth Krisztina, Lovas Ildikó és mások említetlenül maradnak, a filozófus 
Jennifer M. Saulról és Amie L. Thomassonról nem is beszélve); termékünk e tekintet-
ben mindenképpen fejlesztésre szorul. És talán mondanunk sem kell, kedves olvasó, 
a szerzőt nem kizárólag az amerikai hard-boiled�detektívregény műfaji alakváltozatai 
érdeklik, miként a kötet írásai sugallják. De oda se neki, kedves olvasó! Higgye el, ön-
feledten szórakoztató feladat összegyűjteni a szerző nyelvi modorosságait („gondoljunk 
csak arra”, hogy „annak rendje és módja szerint” hogyan „tesznek ajánlatot” a vizsgált 
szövegek az olvasóknak), vagy elámulni rajta, hogy Bárány majdnem minden recenzeált 

Tandori-műről képes leírni, hogy „az elmúlt időszak egyik legjobb Tandori-kötetéről van 
szó”. Termékünk színt visz szürke mindennapjaiba, ne habozzon fellapozni!

Bárány�szigorú,�ha�érvelésre�kerül�sor�(bár�nem�mindenhol�értek�vele�egyet),�de�nagyon�
megengedő�az�irodalmi�művekkel.�Nem�fordítva�kellene:�elagyabugyálni�a�tehetségtelen�
szerzők�rossz�könyveit,�és�jóindulatú�megértéssel�figyelni�a�filozófusok�és�irodalmárok�
furcsa�gondolatait�a�művészetről?

Nem.�Vagy pontosabban: úgy is lehet. Kedves olvasó, önt mi bosszantja fel jobban? Egy 
rossz rím, vagy ha valaki butaságokat beszél a rímekről? Amennyiben az utóbbi, termé-
künket egyenesen az ön számára fejlesztettük. És ha még az is érdekli, hogyan lehetséges, 
hogy ugyanazt a rímet bizonyos művészetfogyasztók jónak, mások rossznak ítéljék, már 
be is lépett A�művészet�hétköznapjai�világába.

Jó szórakozást kívánunk termékünk használatához!

A használati utasítás forgalomba került: 2014. július 17.
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1. A megkülönböztethetetlen párdarabok

Képzeljük el, hogy belépünk egy tárgyakkal telezsúfolt szobába. Különös látvány tárul 
szemünk elé. A szobában elhelyezett tárgyak többsége műalkotás. A helyiségben sokféle 
műtárgyat tárolnak: találkozunk már-már hivalkodóan egyszerű szobrokkal, festmények-
kel, amelyek értelmezése nem jelent számunkra nehézséget, ám némelyik műalkotás első 
pillantásra zavarba ejt minket, alaposan próbára teszi interpretációs találékonyságunkat 
és művészettörténeti tájékozottságunkat. (Be kell vallanunk, sajnos nem minden kul-
turális utalást sikerül megfejtenünk.) A szobában azonban nem csupán műalkotások 
vannak, hanem egyszerű, közönséges, hétköznapi használati tárgyak is. És most képzel-
jük el, hogy a szobában található tárgyak – műalkotások és puszta dolgok – tökéletesen 
egyformák, vagy legalábbis szemre megkülönböztethetetlenek egymástól.

A megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérletének eredeti, Danto-féle 
változata szerint az imént elképzelt szoba művészeti galéria, amelyben egyforma vörös 
négyzetek fogadják a látogatót. Arthur C. Danto két és fél évtizede megjelent analiti-
kus művészetfilozófiai kötete, A�közhely�színeváltozása�(Danto 1981/2003)1 részletesen 
bemutatja a gondolatkísérletben szereplő kiállítást, amely bár vizuálisan kissé egyhan-
gúnak tűnik, mégis felkeltheti a látogató érdeklődését. Az első kép alkotója Kierkegaard 
ötletét festette meg: a dán filozófus beszél egy helyen arról a furcsa festményről, amely 
a Vörös-tengeren átkelő zsidók témáját dolgozza fel, és amely valójában nem több egy 
vörösre festett négyzetnél. A második kép, szintén egy vörös négyzet, egyértelműen az 
elsőre utal, hisz a Kierkegaard�hangulata�címet viseli (ennek értelmezése már komoly 
filozófiatörténeti tájékozottságot kíván tőlünk, hisz a festmény a vonatkozó Kierke- 
gaard-szöveghely ismerete nélkül nem sokat mond a kiállítás látogatójának). A követke-
ző két kép címe azonos: Red�Square, ám míg az első a moszkvai Vörös tér – politikai 
áthallásoktól sem mentes – tájképe, addig a második egy minimalista művész geomet-

Műalkotások és puszta dolgok
Arthur C. Danto és az analitikus művészetf ilozóf ia

1 A magyar fordítás terminológiai szempontból sajnos botrányosan rossz. A fordító nem egyszerűen 
félrefordítja a gondolatmenetben szereplő filozófiai és logikai-szemantikai terminusokat – így lesz az 
intenzionálisból szándékolt, a predikátumból állítás, a propozícióból ötlet, hogy csak a legelrettentőbb 
példákat soroljam –, hanem ráadásul következetlen is. Példának okáért az angol szöveg egyik központi 
terminusának, a representationnek majdhogynem előfordulásonként más és más magyar megfelelője 
van. [A szakirodalmi hivatkozások feloldását itt és a továbbiakban lásd a tanulmányok végén található 
irodalomjegyzékben.]
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rikus alkotása. Ezután ismét filozófiai témát feldolgozó festménnyel találkozunk, a kép 
a Nirvána�címet viseli. Közvetlenül mellette egy megkeseredett Matisse-tanítvány műve 
látható, a Vörös� terítő. Valószínűleg a kiállítás-szervezők hanyagságának köszönhető, 
hogy a műalkotások között véletlenül helyet kapott két nem-műalkotás is: egy vörös 
ólomfestékkel alapozott vászon (amely mindazonáltal rendelkezik némi művészettörté-
neti jelentőséggel, mert az alapozást maga Giorgione végezte nem sokkal halála előtt), 
valamint egy közönséges vörösre festett négyzet. A kiállítást végigjárva komoly intellek-
tuális élményben lehet részünk, noha a kiállított tárgyak szemre megkülönböztethetet-
lenek egymástól. 

Danto híres gondolatkísérlete nem mond ellent hétköznapi intuícióinknak: mind-
nyájan különösebb erőfeszítés nélkül el tudunk képzelni két perceptuálisan tökéletesen 
egyforma tárgyat, amelyek közül az egyik műalkotás, a másik viszont nem az. És va-
lójában nincs is szükségünk a képzeletünkre: gondoljunk csak a Danto által is sűrűn 
emlékezetünkbe idézett műalkotásra, Marcel Duchamp Szökőkútjára, vagy a pop-art 
művészek munkáira, például Andy Warhol Brillo�Boxára – igenis számos olyan műal-
kotást ismerünk, amelynek létezik materiális párdarabja, azaz van olyan puszta dolog, 
hétköznapi használati tárgy, amely tőle perceptuálisan megkülönböztethetetlen.

Mégis miért érdekes mindez a filozófia számára? Danto állítása szerint a fenti gon-
dolatkísérlet azt bizonyítja, hogy a „mi a műalkotás?” filozófiai kérdés, amelynek megvá-
laszolása a fogalmi elemzést végző analitikus filozófus feladata. Ha a műalkotások – vagy 
másképpen fogalmazva: a konszenzuálisan műalkotásnak tekintett tárgyak – empirikus 
vizsgálatának segítségével egyértelműen meghatározhatnánk azon perceptuális tulajdon-
ságok csoportját, amelyek egy tárgyat műalkotássá tesznek, akkor a fenti kérdés egyszerű 
empirikus kérdés lenne, és mint ilyen, megválaszolása nem a filozófia hatókörébe tar-
tozna, hanem mondjuk a művészettörténetébe. A művészettörténész a következőképp 
járna el: összegyűjtené azokat a perceptuális tulajdonságokat, amelyekkel ha egy tárgy 
rendelkezik egy adott korban, akkor azt a tárgyat a kortárs művészetteoretikusok és/
vagy műélvezők műalkotásnak tartják, majd ezek segítségével megalkotná a műalkotás 
történeti korokhoz indexált, szükséges és elégséges feltételekből álló definícióját. A defi-
níció a következő formát öltené:

Mxt1 =df. Fx & Gx & Hx

ahol az M�egyargumentumú predikátum a műalkotásokat jelöli (M: ’műalkotás[nak len-
ni]’), F, G�és H�perceptuális tulajdonságokat jelölő egyargumentumú predikátumok, t1�
pedig időindex. A definíció értelmében egy dolog akkor és csak akkor műalkotás t1-ben, 
ha rendelkezik az F, a G�és a H�perceptuális tulajdonságokkal. A példa szerint az, hogy 
egy dolog F�tulajdonságú is, G�tulajdonságú is és H�tulajdonságú is, egyenként szüksé-
ges, együttesen elégséges feltétele annak, hogy a dolog (t1-ben) műalkotás legyen, azaz 
hogy igaz legyen rá az M�predikátum. (Természetesen nincs rögzítve, hogy a definiens-
nek hány perceptuális tulajdonságot jelölő monadikus predikátumot kell tartalmaznia, 
a definiens állhat akár egyetlen predikátumból is.)

Danto gondolatmenetét ezen a ponton könnyű félreérteni. Ha a szerző azt szeretné 
állítani, hogy a huszadik század második fele előtt született művészetelméletek hívei ki-
zárólag�perceptuális predikátumokból álló műalkotás-meghatározásokkal dolgoztak, ak-
kor nyilvánvalóan téved – ráadásul a triviális példáktól eltekintve (például: „műalkotás: 
szép dolog, amely esztétikai élvezetet okoz”) nagyon nehéz elképzelni, hogyan szólna 
egy ilyen definíció. (Vegyük észre: mivel kikötöttük, hogy a definiens kizárólag mona-
dikus, azaz egyargumentumú predikátumokat tartalmazhat, a definíció nem utalhat a 
műalkotásnak a befogadóra kifejtett hatására – így még az is kétséges, hogy az iménti, 
az esztétikai élvezetre alapozott definíció megfelelő példa-e.) Danto sokkal gyengébb 
állítást fogalmaz meg. Csupán annyit mond: a huszadik század második felét megelő-
zően a hétköznapi használati tárgyak és a műalkotások világa egyértelműen elkülönült 
– méghozzá abban az értelemben, hogy aki jól ismerte a korban érvényes művészeti 
konvenciókat, az egy tárgyról ránézésre, tehát a tárgy történetének ismerete nélkül el 
tudta dönteni, hogy az műalkotás vagy puszta dolog. A korban érvényes művészeti kon-
venciórendszerek egyértelműen meghatározták a műalkotások perceptuális tulajdonsága-
it (természetesen ezek nem�csupán�a műalkotások perceptuális tulajdonságait határozták 
meg!), és ezért bizonyos perceptuális tulajdonságok segítségével fel lehetett ismerni a 
műalkotásokat. Attól a pillanattól fogva – és Danto szerint ez a pillanat valahova az 
1960-as évekre tehető –, hogy a konvenciórendszerek immár nem határozzák meg a 
műalkotások perceptuális tulajdonságait, tehát attól a pillanattól fogva, hogy bármi 
lehet műalkotás, pontosabban egy műalkotás végső soron bármilyen lehet, a perceptu-
ális tulajdonságokat csoportosító művészettörténész módszere használhatatlanná válik.

A műalkotás és a puszta dolog között, Danto állítása szerint, ontológiai különb-
ség van, a műalkotások és a puszta dolgok a létezők más és más rendjéhez tartoznak, 
ám ez a különbség meghatározhatatlan a tárgyak felszíni tulajdonságainak vizsgálata 
alapján. A „mi a műalkotás?”�kérdésének mint ontológiai kérdésnek a megválaszolása 
mindig is a konceptuális elemzést végző filozófus feladata lett volna, ám e feladat csu-
pán a huszadik század második felére vált sürgetővé, mert korábban a műalkotások és 
nem-műalkotások közti különbség visszavezethetőnek tűnt perceptuális tulajdonságok 
közti különbségekre.

Az analitikus művészetfilozófus célja: elhelyezni a műalkotásokat a létezők rend-
jében, meghatározni a műalkotás[nak� lenni] predikátum alkalmazásának szükséges és 
elégséges feltételeit. Danto olyan definíciót keres, amely minden aktuális és lehetséges 
műalkotásra egyaránt érvényes. Épp ezért a definíció nem állhat perceptuális tulaj-
donságokból. A műalkotások perceptuális tulajdonságait meghatározó művészeti kon-
venciórendszerek folyamatosan változnak, ám ez a változás nem érintheti a definíció 
érvényességét. A műalkotás filozófiai definíciója nem művészeti konvenciórendszerek 
összefoglalása. Ebben az esetben ugyanis menthetetlenül hiányos lenne, nem vonat-
kozna minden valaha is létezett műalkotásra, vagyis minden olyan tárgyra, amelyet a 
különböző korok értelmezői műalkotásnak tartottak.

Mindezek fényében fogalmazzuk meg pontosan a megkülönböztethetetlen párda-
rabok érvét!
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1.�premissza: A műalkotás definíciójának minden létező és elképzelhető műal-
kotásra érvényesnek kell lennie.

2.� premissza: A műalkotás definíciója egyedül abban az esetben állhat per-
ceptuális tulajdonságokból (vagy perceptuális tulajdonságok sajátos kombiná-
ciójából), ha létezik egy vagy több olyan perceptuális tulajdonság, amellyel 
kizárólag a műalkotások rendelkeznek.

3.� premissza: Nem létezik kizárólag a műalkotásokat jellemző perceptuális 
tulajdonság vagy tulajdonságok együttese, tudniillik lehetnek/vannak olyan 
műalkotások, amelyekhez találhatunk tőlük szemre megkülönböztethetetlen 
puszta dolgokat.

Konklúzió: A műalkotás definíciója nem állhat perceptuális tulajdonságokból.

Az 1. és a 2., módszertani kikötéseket megfogalmazó premisszával szemben a 3. pre-
misszának van empirikus tartalma, s ezért alátámasztásra szorul – ezt a célt szolgálja a 
megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérlete. Szigorúan szólva, láttuk, nincs 
szükségünk a gondolatkísérletre, hisz a premissza igazságát az is megalapozza, ha való-
ban létező műalkotásokra (például a Szökőkútra) hivatkozunk.2

A�közhely�színeváltozása�tehát egy műalkotásdefiníciót keres3 – és a keresést ebben 
az esetben szó szerint kell értenünk: Danto sorra veszi a komoly művészetfilozófiai 
karriert befutott rivális művészetelméletek főbb típusait, részletesen elemzi fogalmaikat, 
megvizsgálja, ezek az elméletek hogyan képesek megoldani a megkülönböztethetetlen 
párdarabok problémáját. A Danto-féle művészetelmélet és műalkotásdefiníció mintegy a 

rivális elméletek kudarcának tanulságaiból nő ki: Danto célja, hogy megmutassa, elmé-
lete nem egyszerűen azért jobb a rivális elméleteknél, mert sokkal plauzibilisebb megol-
dást képes adni a megkülönböztethetetlen párdarabok problémájára, hanem elsősorban 
azért, mert a dantói definíció valóban általános, azaz minden műalkotásra érvényes (és 
csak a műalkotásokra érvényes), szemben a rivális művészetelméletek menthetetlenül 
hiányos definícióival.

Vegyük hát sorra mi is Danto elméletének riválisait és ezek dantói kritikáját: első-
ként a wittgensteiniánus elméletet, majd a részben ennek továbbgondolásaként született 
intézményes elméletet; ezek után következzen két kevésbé jelentős teória, a pszichikai 
távolság elmélete és az affektív elmélet; végül zárja a rivális elméletek kritikai seregszem-
léjét a legjelentősebb művészetfilozófiai karriert befutott művészetelmélet, a mimetikus 
elmélet tárgyalása. 

Mielőtt azonban elmerülnénk a rivális elméletek vizsgálatában, időzzünk még egy 
kicsit a megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérleténél, s vegyük észre, a gon-
dolatkísérlet nem kizárólag a műalkotások és a puszta dolgok megkülönböztethetetlen-
ségéről szól.

A�közhely�színeváltozásának első oldalain leírt képzőművészeti kiállítás látogatója nyolc 
teljesen egyforma tárggyal találkozik, amelyek közül hat műalkotás, kettő puszta dolog, 
azaz a gondolatkísérletben nem csupán a műalkotásokat és a puszta dolgokat lehetetlen 
perceptuálisan megkülönböztetni egymástól, hanem az egyes műalkotások között sem 
tehető perceptuális különbség. A Nirvánát mégis egészen másképpen kell interpretál-
nunk, mint a Kierkegaard�hangulatát vagy a Vörös�terítőt, az egyik Red�Square�egészen 
mást jelent, mint a másik, annak ellenére, hogy ebben az esetben még a képek címe is 
azonos.

A gondolatkísérlet megmutatja, hogy a műalkotás olyan tárgy, amely értelmezés-
re szorul, amelynek szemantikai szerkezete van (valamiről szól, Danto kifejezésével: 
van aboutnesse), valamint hogy a műalkotás értelmezését alapvetően befolyásolja, mi a 
műalkotás címe. És ami a legfontosabb: megmutatja, hogy az értelmezést aluldetermi-
nálják a műalkotás perceptuális tulajdonságai. Az értelmezésnek – bármi legyen is az – a 
műalkotás nem-perceptuális tulajdonságain kell alapulnia, mert a műalkotást nem a 
perceptuális tulajdonságai individuálják. A műalkotás nem a perceptuális tulajdonságai 
miatt pont az a műalkotás, ami.

Foglaljuk össze a műalkotások nem-perceptuális tulajdonságainak érvét!

1.�premissza: a�és b�akkor és csak akkor azonosak, ha minden tulajdonságra 
igaz, hogy ha a�rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor b�is rendelkezik az 
adott tulajdonsággal, és ha b�rendelkezik az adott tulajdonsággal, akkor a is 
rendelkezik az adott tulajdonsággal.

2.�premissza: a�és b�különböző műalkotások.

2 Danto érvében eredetileg erősebb konklúzió szerepel: a műalkotás definíciója egyáltalán nem tartalmaz-
hat perceptuális tulajdonságokat. Így azonban az érv non�sequitur. Abból, hogy nincs olyan perceptuális 
tulajdonság, vagy perceptuális tulajdonságok olyan együttese, amellyel minden műalkotás rendelkezne, 
nem következik, hogy a perceptuális tulajdonságokat ki kell zárnunk a definícióból, hiszen elképzelhető, 
hogy éppen egy perceptuális és nem-perceptuális tulajdonságokból álló tulajdonságegyüttest keresünk. 
(Ilyen formán: egy dolog akkor és csak akkor műalkotás, ha rendelkezik az F�nem-perceptuális tulaj-
donsággal, valamint a G, H� és I�perceptuális tulajdonságok valamelyikével.) Danto érve azt valóban 
megmutatja, hogy nincs olyan perceptuális tulajdonság, amely a műalkotás[nak�lenni] predikátum helyes 
alkalmazásának elégséges feltételéül szolgál – azt viszont nem bizonyítja, hogy a szükséges feltételek kö-
zött sem szerepelhet perceptuális tulajdonság. Ráadásul Dantónak nincs szüksége az erősebb állításra. Az 
általa ajánlott definíció, ha egyszer érvényes, csupán azért nem válik érvénytelenné, mert még szükséges 
feltételként sem tartalmaz perceptuális tulajdonságokat. Másrészt nincs olyan rivális elmélet, amelyet 
Danto egyszerűen azért tekintene cáfoltnak, mert az a műalkotásokkal összefüggésben perceptuális tu-
lajdonságokra is�hivatkozik. 
3 A megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérletében képzőművészeti alkotások szerepelnek, 
és A�közhely�színeváltozásának elemzései során Danto általában képzőművészeti példákra támaszkodik. 
Ez azonban nem szabad, hogy megtévesszen minket. Univerzális műalkotásdefiníciót keresünk, olyan 
meghatározást, amely minden művészeti ágban született műalkotásra egyaránt érvényes. Danto a kötet 
előszavában leszögezi: ha akad olyan művészeti ág, amellyel kapcsolatban A�közhely�színeváltozásában 
kifejtett analitikus művészetfilozófiai elmélet nem alkalmazható, az elméletet cáfoltnak kell tekintenünk.
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3.�premissza: Minden F�perceptuális tulajdonságra igaz, hogy akkor és csak 
akkor Fa, ha Fb.

Konklúzió: Van legalább egy olyan G�nem-perceptuális tulajdonság, amelyre 
igaz, hogy Ga�és ~Gb, vagy ~Ga�és Gb; vagy van legalább egy olyan H�relációs 
tulajdonság és c individuum, amelyekre igaz, hogy Hac�és ~Hbc, vagy ~Hac�
és Hbc.

Az 1. premissza�a megkülönböztethetetlenek azonosságát kimondó Leibniz-elvet fogal-
mazza meg, a 2.�és a 3. premissza a gondolatkísérlet feltevéseit rögzíti. Az érv konklú-
ziója szerint ha adott két szemre tökéletesen egyforma műalkotás, kell lennie legalább 
egy olyan nem-perceptuális tulajdonságnak, amellyel csak az egyik rendelkezik. Ez a 
nem-perceptuális tulajdonság vagy a tárgy mélyen fekvő tulajdonsága (anyagszerkeze-
ti-fizikai tulajdonság), vagy valamilyen relációs tulajdonság. A tárgyak mélyen fekvő 
tulajdonságai nem-perceptuális tulajdonságok, hisz ezek a tulajdonságok érzékszerveink 
számára közvetlenül hozzáférhetetlenek. A tárgyak relációs tulajdonságai sem lehetnek 
perceptuális tulajdonságok, hiszen egy tárgyat önmagában vizsgálva, ránézésre nem le-
het eldönteni, hogy az milyen viszonyban áll más tárgyakkal. (Danto szavaival: a tárgyak 
nem hordozzák felületükön a történetüket.)4

Vajon a műalkotások azonosságát meghatározó nem-perceptuális tulajdonságok 
Danto szerint mélyen fekvő monadikus tulajdonságok vagy relációs tulajdonságok? 
Gondolatmenetének ezen a pontján Danto még nem foglal állást. A gondolatkísérlet 
alapján nem zárhatjuk ki, hogy a műalkotásokat sajátos fizikai felépítésük különbözteti 
meg a puszta dolgoktól, bár ez felettébb valószínűtlen lehetőség. (Látni fogjuk, Danto 
elmélete kifejezetten támaszkodik a műalkotások mélyen fekvő tulajdonságaira, ám eze-
ket a mélyen fekvő tulajdonságokat a műalkotások esetében nem fizikai tulajdonságok-
kal azonosítja.) A gondolatkísérlet vörös négyzetei tökéletesen különböző műalkotások, 
noha perceptuális tulajdonságaik azonosak, és ez a tény Danto szerint elsősorban arra 
enged következtetni, hogy a műalkotások azonosságának kritériumait valahol az oksági 
történetük környékén kell keresnünk – és egy tárgy oksági történetének leírása során 
jellemzően a tárgy relációs tulajdonságaira hivatkozunk. Így például kiállításunk összes 
vörös négyzete rendelkezik egy olyan relációs tulajdonsággal, amellyel a többi nem: meg-
határozott kapcsolatban áll a saját alkotójával (feltéve, hogy mindegyik vörös négyzet 
különböző szerzőtől származik).5

Jegyezzük meg: ezúttal sincs szükségünk gondolatkísérletre. Ha Danto továbbra is a 
képzőművészet területén maradna, könnyűszerrel találhatna példát perceptuálisan töké-
letesen egyforma műalkotásokra, ám ezúttal a nehezebb megoldást választja, s irodalmi 
példát hoz. Pontosabban szólva mégsem valódi irodalmi példára hivatkozik, hanem idé-
zi a világirodalom talán leghíresebb gondolatkísérletét, Pierre Ménard és a Don�Quijote�
esetét. (Borges elbeszélése közismert: Pierre Ménard, egy huszadik századi francia szerző 
szinte szóról-szóra újra megírja Cervantes Don�Quijoté-ját, ezáltal új, a Cervantes-regény 
jelentésénél sokkal gazdagabb jelentéssel rendelkező műalkotást hoz létre.) Az irodalmi 
megkülönböztethetetlenség jelenségének leírása viszont fogalomkészletünk bővítését kí-
vánja. Különbséget kell tennünk a műalkotás és a műalkotás példánya között; ez a vörös 
négyzetek esetében felesleges precízkedés lett volna. Borges irodalmi gondolatkísérleté-
ben tehát adott két műalkotáspéldány, amelyek tökéletesen egyformák, betűről-betűre 
megegyeznek, ám különböző műalkotások példányai.

A megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérlete (a vörös négyzetekből álló 
kiállítás és a Ménard-sztori) tanulsága szerint tehát egy műalkotás azonosságát a műal-
kotás oksági története teremti meg. Ezért történhet meg, hogy ha egy fiatal művész – A�
közhely�színeváltozásában Danto J.-nek nevezi –, aki végignézte a vörös négyzetekből 
álló kiállítást és éktelen haragra gerjedve úgy dönt, ő is befest vörösre egy négyzet alakú 
vásznat, s képének még címet sem ad, végül pozitív választ kap a galériatulajdonostól: 
J. igenis műalkotást hozott létre, bár műve nem túl eredeti és érdekes. Ha egy dolog az 
oksági története miatt lesz az, ami, azaz ha a műalkotások esetében (például) az alkotó 
művészi kifejezési szándéka teszi a tárgyat műalkotássá, akkor J. igenis műalkotást ho-
zott létre. Hiába tiltakozik, hogy ő csak annyit akart kifejezni, hogy nem akar semmit 
művészileg kifejezni, ez is művészi kifejezési szándék, és a művészi kifejezési szándékkal 
létrehozott tárgyak műalkotások. Hogy pontosan mit ért Danto egy műalkotás oksági 
története alatt, és hogy melyek azok a mélyen fekvő tulajdonságok, amelyek a műalko-
tásokat megkülönböztetik a puszta dolgoktól, arra később részletesen visszatérek. Most 
azonban vegyük szemügyre Danto elméletének lehetséges riválisait.

2. Rivális elméletek

2.1 A wittgensteiniánusok és a definiálhatatlanság

A wittgensteiniánus művészetfilozófusok szerint nincs szükségünk műalkotásdefinícióra, 
továbbá nem is vagyunk képesek megadni a műalkotás szükséges és elégséges feltéte-
lekből álló definícióját. Nincs szükségünk ilyesféle definícióra, hisz mindnyájan „bele-
nevelődünk” a minket körülvevő nyelvjátékokba, a hétköznapi gyakorlat során sikerrel 
alkalmazzuk a nyelvjátékok szabályait. Ha ismerjük a nyelvjátékhoz tartozó kifejezést, 
intuíciónk segítségével felismerjük, milyen esetekben alkalmazható a kifejezés. William 
Kennick (1958) gondolatkísérlete szerint ha bármelyikünk azt a feladatot kapja, hogy 
hozza ki egy különféle tárgyakkal telezsúfolt raktárból a műalkotásokat, de csak a műal-
kotásokat, képes lesz a feladatot hibátlanul végrehajtani, ezzel szemben ha a feladat kiöt-

4 Természetesen vannak olyan relációs tulajdonságok, amelyek részben perceptuális jellegűek: az egyik 
tárgy nagyobb�méretű�vagy sötétebb�színű a másiknál, stb. Itt azonban nyilvánvalóan nem ilyen relációs 
tulajdonságot keresünk, hiszen a gondolatkísérletben szereplő tárgyak perceptuálisan megkülönböztet-
hetetlenek egymástól, következésképpen a perceptuális természetű relációs tulajdonságaik tekintetében is 
megegyeznek egymással.
5 Persze megalkothatnánk akár egy olyan gondolatkísérletet is, amelyben egyazon művész más és más 
időpontokban készült perceptuálisan megkülönböztethetetlen műalkotásaiból rendezett kiállításról esik 
szó, tehát az a követelmény, hogy a különböző műalkotások alkotóinak is különbözniük kell, nem szük-
séges feltétele két műalkotás különbségének. (Noha elégségesnek valószínűleg elégséges, már amennyiben 
kizárjuk a társszerzőség lehetőségét. De miért tennénk?)
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lője a „műalkotás” kifejezés helyett a műalkotások valamelyik hagyományos definíciójá-
val (például: műalkotás mint a valóság utánzata) próbálkozik, zavarba jövünk. Másfelől 
viszont nem is lehet használható műalkotásdefiníciót adni, mert a műalkotások osztálya 
logikailag nyitott, azaz a különböző műalkotások között csupán családi hasonlóság van 
(Weitz 1956/2004). Bármely két műalkotást kiválasztva találunk olyan tulajdonságot, 
amellyel mindkettő rendelkezik, de nem adható meg olyan tulajdonság vagy tulajdonsá-
gok olyan csoportja, amely a műalkotásokat és kizárólag a műalkotásokat jellemezné. A 
„műalkotás” fogalma e tekintetben a „játék” fogalmára hasonlít: az alkalmazási eseteket 
családi hasonlóságok laza hálózata kapcsolja össze egymással.

Danto szerint a wittgensteiniánus nem tud mit kezdeni a megkülönböztethetetlen 
párdarabok problémájával. A Kierkegaard�hangulata�pontosan ugyanazokra a műalko-
tásokra hasonlít családilag, amelyekre a festmény materiális párdarabja, az egyik mégis 
műalkotás, a másik meg puszta dolog. Ha van két szemre tökéletesen egyforma dolog, 
akkor családi hasonlósági viszonyokra hivatkozva nem tudjuk eldönteni, melyikre al-
kalmazható a „műalkotás” predikátum, s melyikre nem. A wittgensteiniánusok által 
emlegetett hétköznapi intuíció nem segít. Ha Kennick raktárában történetesen kizárólag 
puszta dolgok találhatók, hétköznapi tárgyak és műalkotások materiális párdarabjai, ak-
kor a felszólításra csak ez utóbbiakat fogjuk kihozni a raktárból, noha azt hisszük majd, 
hogy a feladatot tökéletesen végrehajtottuk.

Továbbá nem állja meg a helyét az az állítás sem, hogy a műalkotások osztálya 
logikailag nyitott. A wittgensteiniánusok elfeledkeznek arról, hogy a természetes nyelv 
nem csupán egyargumentumú (más szóval: monadikus) predikátumokat tartalmaz – 
márpedig egy olyan osztály, amely egyargumentumú predikátumok, azaz az elemek 
látható tulajdonságainak tekintetében logikailag nyitott, lehet, hogy többargumentumú 
predikátumok, azaz az elemek relációs tulajdonságainak figyelembe vételével zárttá te-
hető. A „családi hasonlóság”, Danto szavaival szólva, döbbenetesen rosszul választott 
fogalom. Valószínűleg nincs olyan látható tulajdonság, amellyel a Szabó család minden 
tagja és kizárólag a Szabó család minden tagja rendelkezne, ám minden családtagra és 
csak rájuk jellemző, hogy kiválasztható egy olyan ős, amellyel genetikai kapcsolatban 
állnak. A megfelelő genetikai kapcsolat hiányában még nagyfokú hasonlóság esetén 
sem számíthat valaki családtagnak (amennyiben a „családtag” nem intézményes, hanem 
biológiai kategória), és ha a megfelelő genetikai kapcsolat adott, akkor a hasonlóság 
szinte teljes hiánya sem akadályozza meg, hogy az adott személy a családhoz tartozzon. 
Hasonló módon a műalkotások osztálya is homogénné tehető, például ha a műalkotás 
és a szerző viszonyára hivatkozunk. Danto nem amellett érvel, hogy a műalkotás defi-
niensében szükségképp relációs predikátumnak kell szerepelnie, hanem csak azt állítja, 
hogy a műalkotások definiálhatatlansága mellett felhozott és a műalkotások közti felszí-
ni családi hasonlóságok létezésére alapozott érv tarthatatlan.

Gyümölcsöző megoldásnak tűnhet azzal védekezni, hogy a relációs predikátumo-
kat fel tudjuk írni monadikus predikátumok konjunkciójának formájában is, tehát végső 
soron a relációs predikátumok monadikus predikátumok rövidítései, azaz a relációs 
predikátumok visszavezethetők monadikus predikátumok együtteseire. Ez azonban kép-

telenség. Míg az elsőrendű predikátumlogika eldönthetetlen (azaz nem létezik olyan 
univerzális, effektív eljárás, amelynek segítségével, ha adott egy elsőrendű véges formu-
laosztály és egy ugyanahhoz a nyelvhez tartozó formula, minden esetben eldönthető 
lenne, hogy a formula levezethető-e, illetve hogy következik-e a formulaosztályból), 
addig az egyargumentumú predikátumok elsőrendű logikája eldönthető. Ha igaza lenne 
a wittgensteiniánus elmélet védelmezőjének, akkor az eldönthetetlen elsőrendű logika 
visszavezethető lenne annak eldönthető részére.

Danto indirekt bizonyítással is megmutatja, hogy egy relációs predikátumot nem 
lehet visszavezetni monadikus predikátumok konjunkciójára. Tegyük fel, hogy a házas-
társ kétargumentumú predikátum ekvivalens a feleség és a férj predikátummal; jelölje R�
a ’házastárs’, F�a ’feleség’ és G�a ’férj’ jelentésű predikátumot. Tegyük fel, hogy tudjuk, 
Ágnes és Béla házastársak, valamint hogy Cecil és Dénes házastársak; az a�individuum-
név jelölje Ágnest, b�Bélát, c�Cecilt és d�Dénest. A következő formulák adottak tehát:

(1) Rab Û Fa & Gb
(2) Rcd Û Fc & Gd

A két formula összevonható:

(3) Rab & Rcd Û (Fa & Gb) & (Fc & Gd)

A formula jobb oldalán szereplő zárójelek elhagyhatók, és a konjunkció tagjai tetszés 
szerint csoportosíthatók:

(4) Fa & Gb & Fc & Gd Û Fa & Gd & Fc & Gb

Ha viszont Rab visszavezethető Fa�&�Gb-re, akkor az Fa�&�Gd is felírható Rad alakban, 
akárcsak az Fc�&�Gb Rcb alakban, így azt kapjuk, hogy:

(5) Rab & Rcd Û Rad & Rcb

ami nyilvánvaló képtelenség. Abból, hogy tudom, hogy Ágnes és Béla, és Cecil és Dénes 
házasok, nem következhet, hogy Ágnes és Dénes, valamint Cecil és Béla is házasok. 
A wittgensteiniánus védekezés nem volt hatásos, a többargumentumú predikátumokat 
nem lehet egyargumentumú predikátumok konjunkciójára visszavezetni. Relációs predi-
kátumok használatával némely logikailag nyitottnak tűnő osztály valóban homogénné 
tehető – ilyen például a műalkotások osztálya.

Danto szerint a wittgensteiniánusok téves képet festenek arról, mit jelent egy foga-
lommal rendelkezni, mit jelent ismerni egy fogalom használatát. Fogalmaink nem a tár-
gyak felszíni, nem-szükségszerű tulajdonságainak együttjárását rövidítik. Ha kimerítően 
végigvizsgáljuk a Szabó család összes nagybácsijának külső tulajdonságait (szemszín, haj-
szín, magasság stb.), induktív általánosítás segítségével nem juthatunk el a ’nagybácsinak 
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lenni a Szabó családban’ fogalomig, tudniillik van olyan lehetséges világ, amelyben a 
Szabó család nagybácsijai között még családi hasonlóság sincsen. A felszíni, perceptuális 
hasonlóság – a tökéletes hasonlóság is, a családi hasonlóság is – csupán esetleges tény. 
Kizárólag az a beszélő rendelkezik a ’nagybácsinak lenni a Szabó családban’ fogalom-
mal, aki ismeri a Szabó család nagybácsijait összekötő genetikai kapcsolatot, vagy akinek 
a nyelvhasználata egy ilyen beszélő nyelvhasználatára támaszkodik.

A természetes fajtanevek és a tulajdonnevek a dolgokat a dolgok mélyen fekvő, 
szükségszerű tulajdonságaival való kapcsolatuk révén jelölik, szól a Kripke–Putnam-féle 
externalizmus egyik tétele (Kripke 1980/2007; Putnam 1975). Danto elfogadja ezt a 
tételt, s kiegészítésképpen amellett érvel, hogy a műalkotások esetében a mélyen fekvő 
tulajdonságok nem anyagszerkezeti-fizikai vagy genetikai tulajdonságok, hanem repre-
zentációs�tulajdonságok. A „műalkotás” fogalma, azaz a műalkotás[nak�lenni]�prediká-
tum olyan objektumokra vonatkozik, amelyek meghatározott reprezentációs tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, és ezek a reprezentációs tulajdonságok teljességgel függetlenek a 
műalkotások felszíni, perceptuális tulajdonságaitól. A műalkotások Danto által ajánlott 
definíciója ezeket a reprezentációs tulajdonságokat rögzíti, mint majd látni fogjuk.6 

Most azonban vegyük szemügyre a dantói elmélet egyik legkomolyabb riválisát, a mű-
vészet intézményes elméletét.

2.2 Az intézményes elmélet

A George Dickie nevéhez fűződő intézményes elmélet szintén wittgensteiniánus ala-
pokra épül: a „mi a műalkotás?”�kérdésére a szabálykövetésre támaszkodó társadalmi 
gyakorlatok kontextusában kell választ adni. (Lásd például Dickie 1974; 1983/2004.) 
Ha azt szeretnénk megmagyarázni, miért műalkotás az egyik tárgy, és miért nem az egy 
másik, nem hivatkozhatunk a műalkotások obskúrus, láthatatlan, „felszín alatti” tulaj-
donságaira (amiként a wittgensteiniánusok szerint egy cselekvés magyarázata során nem 
utalhatunk tapasztalatilag ellenőrizhetetlen, obskúrus mentális folyamatokra). Dickie 
meghökkentően egyszerű választ ad a műalkotásokra vonatkozó kérdésre: az a tárgy 

műalkotás, amelyet a művészeti világ befolyásos tagjai intézményes döntés keretében 
műalkotásnak nyilvánítanak. A műalkotások és puszta dolgok közti különbség nem 
ontológiai, hanem konvencionális különbség: egy tárgy bizonyos intézményes kontextu-
sokban műalkotás, más intézményes kontextusokban puszta dolog.7

Első pillantásra úgy tűnik, az intézményes elmélet képviselőjének nem jelent prob-
lémát a megkülönböztethetetlen párdarabok gondolatkísérlete. Az a vörös négyzet 
műalkotás, amelyet a gondolatkísérletben szereplő galériatulajdonos hajlandó kiállítani; 
J. művét nem azért fogadja el, mert a többi kiállított vörös négyzethez hasonlatosan 
az is rendelkezik bizonyos szemmel nem látható tulajdonságokkal, hanem azért, mert 
egyszerűen így döntött – más galériatulajdonos más időben talán másként döntene.

Danto számára ez a magyarázat nem meggyőző. Lehet, hogy az intézményes elmé-
let szociológiailag adekvát, és valóban a művészeti világ befolyásos tagjainak döntésétől 
függ, az átlagos művészetfogyasztók elfogadnak-e egy tárgyat műalkotásnak. Ez azonban 
nem érinti a filozófiai probléma lényegét, tudniillik hogy mi a különbség a műalkotások 
és a puszta dolgok között. A műalkotásnak tekintett dolgok valamivel kiérdemelték a 
műalkotás�predikátumot. Ha nem határozzuk meg, milyennek kell lennie a tárgynak 
ahhoz, hogy a művészeti világ intézményei műalkotásnak nyilváníthassák, tulajdon-
képpen azt állítjuk, hogy a művészeti világ befolyásos tagjai önkényesen döntenek. Ha 
viszont meghatározzuk (mint teszi ezt Dickie is: szerinte csak abból a tárgyból válhat 
műalkotás, amely „az értékelés várományosa”, azaz olyan dolog, amely képes esztétikai 
reakciót kiváltani belőlünk), akkor egy másik művészetelmélethez jutunk (Dickie példá-
ul a pszichikai távolság elméletéhez). Ha a dolgot meghatározott tulajdonságai teszik 
alkalmassá arra, hogy a művészeti világ műalkotásnak nyilvánítsa, akkor a művészetfilo-
zófus számára ezek a tulajdonságok az érdekesek, nem pedig az a tény, hogy a keresett 
tulajdonságokkal rendelkező tárgyak nem válnak automatikusan műalkotássá, hanem 
ehhez még intézményes döntésre is szükség van.

Mindazonáltal Danto nem cáfolja meg az intézményes elméletet. Danto ellenfelei 
abból indulnak ki, hogy a filozófusnak távol kell magát tartania a műalkotások és a 
puszta dolgok közti ontológiai különbségekre vonatkozó és más ehhez hasonló metafi-
zikai kijelentésektől – Danto ennek az ellenkezőjét állítja, de nem érvel az állítása mel-
lett. Az, hogy a művészeti világ befolyásos tagjainak önkényes döntése tesz egy dolgot 
műalkotássá, abszurd kijelentésnek tűnhet Danto számára, de egészen biztosan nem az 
egy markánsan anti-esszencialista filozófus nézőpontjából. A művészetről gondolkodva 
az analitikus filozófusok többféle irányban indulhatnak: míg A�közhely�színeváltozása 
szubsztantív művészetfilozófiai elméletet fejt ki, addig az intézményes elmélet az egyik 
leghíresebb anti-esszencialista művészetkoncepció – hogy melyik irányt választjuk, onto-
lógiai és módszertani elkötelezettségeinktől függ.

6 Danto tehát azt állítja, hogy a puszta dolgok azonosságát a dolgok mélyen fekvő fizikai és/vagy 
genetikai tulajdonságai határozzák meg, a puszta dolgokra vonatkozó természetes fajtanevek a puszta 
dolgokat ezen mélyen fekvő fizikai-genetikai tulajdonságokkal való kapcsolatuk révén jelölik. Ezzel szem-
ben a reprezentációs természetű dolgok azonosságát a dolgok mélyen fekvő reprezentációs tulajdonságai 
határozzák meg, és a reprezentációs természetű dolgokra vonatkozó fajtanevek (például: műalkotás) a 
reprezentációs természetű dolgokat ezen mélyen fekvő reprezentációs tulajdonságokkal való kapcsolatuk 
révén jelölik. Ez nagyon, talán túlontúl erős állítás. Komoly metafizikai elkötelezettséget jelent, ha elfo-
gadjuk, hogy minden dolognak vannak szükségszerű tulajdonságai, és ezek a szükségszerű tulajdonságok 
határozzák meg a dolog ontológiai státuszát, ezektől függ, a dolog a létezők melyik rendjéhez tartozik. 
Ráadásul bizonyítanunk kell, hogy a dolgok mélyen fekvő és felszíni tulajdonságai között nincs egy-az-
egyben megfelelés – ha ugyanis egyértelmű megfelelés van a dolgok felszíni, esetleges, és mélyen fekvő, 
szükségszerű tulajdonságai között, akkor felesleges azt állítanunk, hogy a fajtanevek a mélyen fekvő tu-
lajdonságok révén jelölik a dolgokat. Mindezen túl komoly problémát jelent, hogy Danto nem tisztázza, 
hogyan rendelkezhet egy dolog mélyen fekvő reprezentációs�tulajdonságokkal. A mélyen fekvő fizikai és 
genetikai tulajdonságok fogalma intuitíve világos, ám ez a mélyen fekvő reprezentációs tulajdonságok 
fogalmáról nem mondható el.

7 A művészet intézményes elméletének számtalan változata ismert, ezek közül például komoly karriert 
futott be Stanley Fish (1980) értelmezőközösség-elmélete. A magyar nyelvű szakirodalomból lásd Kálmán 
C. György (2001) (szerk.).
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2.3 A pszichikai távolság elmélete és az affektív művészetelmélet

A pszichikai távolság elmélete szerint a műalkotásokat a velük szemben felvett beállító-
dásunk definiálja: az a dolog műalkotás, amelyhez esztétikai módon viszonyulunk. Az 
esztétikai beállítódás pszichikai távolságot teremt, a műalkotást mintegy érdek nélkül, 
önmagáért szemléljük.

A pszichikai távolság elmélete komoly múltra tekinthet vissza – Danto Kantot 
tartja az elmélet szülőatyjának –, s számtalan problémát vet fel. Az elmélet képviselőjé-
nek, ha nem akarja, hogy az elmélete, vagy maga a művészet etikai jellegű támadások 
célpontjává váljon, meg kell határoznia azokat az eseteket, amelyekben az esztétikai 
beállítódás morálisan nem helyénvaló (például nem gyönyörködhetünk egy kivégzés-
ben). Ám számunkra mindez most nem érdekes, mert első pillantásra is világos, hogy az 
elmélet segítségével nem vagyunk képesek magyarázatot adni a megkülönböztethetetlen 
párdarabok jelenségére. Miért műalkotás a Vörös�terítő, és puszta dolog a vörös festékkel 
alapozott vászon, ha egyszer mindkettőhöz ugyanolyan módon viszonyulhatunk eszté-
tikailag? Ha ugyanúgy tarthatok esztétikai távolságot a két Red�Square-től, ugyan miért 
különböző műalkotások? 

Másrészt hiába is finomítanánk a definíciót, mondjuk a következőképp: az a dolog 
műalkotás, amellyel szemben kizárólag az esztétikai beállítódás helyénvaló, menthetetle-
nül hiányos meghatározást kapnánk. Talán vannak olyan művészettörténeti korszakok, 
amelyekben ez a definíció érvényes volt, ám egészen biztos, hogy számtalan ma is 
remekműként tisztelt szöveg, zenemű megszületése társadalmi és politikai, nem pedig 
tisztán esztétikai célokat szolgált. A pszichikai távolság elmélete korlátozott érvényű, 
mert az elmélet segítségével kidolgozott művészetfogalom legjobb esetben is csupán 
bizonyos korok művészetfogalmának felel meg (bár nehéz megmondani, pontosan mely 
művészettörténeti korszakokról lehet szó), mi azonban olyan definíciót keresünk, amely 
az összes létező és lehetséges műalkotásra érvényes.

Danto természetesen nem tagadja, hogy létezik esztétikai reakció. Abban a kérdés-
ben nem kíván állást foglalni, hogy vajon az esztétikai reakció egyfajta velünkszületett 
esztétikai érzék, szépérzék működésének eredménye-e. Azt viszont határozottan állítja, 
hogy lényeges különbség van a műalkotásokra és a nem-műalkotásokra adott esztétikai 
reakció között. A műalkotásokra adott esztétikai reakciónak fogalmi közvetítésre van 
szüksége, bonyolult kognitív folyamatot előfeltételez (ezt a folyamatot Danto értelme-
zésnek nevezi; az értelmezésről később részletesen szót ejtek majd), a nem-műalkotások-
ra adott esztétikai reakció viszont nem ilyen.

Az affektív művészetelmélet valójában csupán a taxonómia kedvéért kerül szóba A�
közhely� színeváltozásának oldalain, hiszen már a kezdetek kezdetén világos, hogy az 
elmélet gyakorlatilag teljesen irreleváns Danto számára. Az affektív művészetelmélet ér-
telmében a műalkotás a szerző érzéseit, érzelmeit fejezi ki, valamint azok okozata. A fő 
ellenvetés szerint az elmélet segítségével ugyan különbséget lehet tenni a kiállításunkon 
látható vörös négyzetek között (hisz feltehetőleg mindegyik más és más érzelmet fejez 

ki), de elmosódik a különbség a műalkotások és az érzelemkifejezés egyéb jelei között. 
A könnycsepp ugyanúgy szomorúságot fejez ki, és ugyanúgy a „szerző” szomorúságá-
nak okozata, mint az elmélet értelmében egy szomorú műalkotás. (Megfontolandó, 
Danto ellenvetése nem semlegesíthető-e a Grice [1957/2011] által bevezetett természetes�
jelentés és konvencionális�jelentés fogalmának segítségével. A műalkotások, feltehetőleg 
kivétel nélkül, nyelvi, azaz nem-természetes, konvencionális jelentést fejeznek ki, míg 
a könnyezés természetesen jelent szomorúságot, éppúgy, ahogy a fatörzs évgyűrűi ter-
mészetesen jelentik a fa életkorát. A fogalmi finomítás nem segít: a műalkotások és az 
érzelmet konvencionálisan kifejező jelek közti különbség továbbra sem vált világossá.)

2.4 A mimetikus elmélet

A mimetikus művészetelmélet értelmében a művész feladata a valóság utánzása. Ez a fel-
adat nem egyszerű, hisz a művésznek olyan tárgyakat kell létrehoznia, amelyek különbö-
ző ingerek révén pontosan ugyanazokat az élményeket váltják ki a befogadóból, mint a 
valóságos dolgok. Pontosabban szólva mégsem tökéletesen ugyanazokat az élményeket: 
a mimetikus elmélet szerint a műalkotások élvezetének két kognitív előfeltétele van: a 
befogadónak tudnia kell, hogy utánzattal áll szemben, valamint elegendő információval 
kell rendelkeznie az utánzott dologgal kapcsolatban. (Akkor okoz esztétikai élvezetet, 
hogy egy színész a varjú hangját utánozza, ha tudom, hogy a hangot nem egy varjú adja 
ki, hanem egy színész, és ha tudom, milyen a varjúkárogás.)

A mimetikus elméletnek számtalan változata ismert, s ezek elsősorban abban külön-
böznek egymástól, hogy más és más értelemben használják az utánzás fogalmát. Danto 
ellenfele a mimetikus elmélet talán legegyszerűbb variánsa (nevezzük ezt ME0-nak), ame-
lyet ebben a formájában feltehetőleg egyetlen művészetfilozófus sem vallott magáénak: az 
utánzás tökéletes hasonlóságon alapul – egy dolog, esemény utánzata a dolog, esemény 
hasonmása. A művész azáltal utánozza a valóság meghatározott részleteit, hogy mintegy 
tükröt tart a valóság elé, azaz hogy létrehozza a valóságos dolgok, események lehető-
ség szerint minél tökéletesebb hasonmásait. (Az ME0 a filozófiatörténet során elsőként 
Platón dialógusaiban jelenik meg, s már ezekben is élénk kritika tárgya. Danto, oly sok 
filozófushoz hasonlóan, nagyban támaszkodik Szókratész bíráló megjegyzéseire.)

Az ME0 Danto szerint tarthatatlan. Elsősorban azért, mert az utánzás nem ala-
pulhat a hasonlóságon. Kizárólag a hasonlóságra hivatkozva nem magyarázhatjuk az 
utánzást. A hasonlósági reláció és az utánzásreláció teljesen különböző típusú relációk. 
A hasonlóság szimmetrikus (ha egy tojás hasonlít a másikra, a másik tojás is hasonlít az 
egyikre), az utánzás aszimmetrikus (a Mona�Lisa�utánozza Mona Lisát, de Mona Lisa 
nem utánozza a Mona�Lisát). A hasonlóság tranzitív (ha Descartes hasonlít Spinozára és 
Spinoza hasonlít Locke-ra, akkor Descartes is hasonlít Locke-ra),8 az utánzás intranzitív 

8 A hasonlóság tranzitivitása persze vitatható. A hasonlóság tranzitivitását feltételezve könnyen egyfajta 
perceptuális szóritész-paradoxonhoz juthatunk: ha egymástól csak kismértékben eltérő tárgyak kellőképp 
sok elemből álló sorozatát vesszük, megeshet, hogy a kezdő és a záró elem a legkevésbé sem hasonlít 
majd egymásra. 
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(a transzvesztitát utánzó színész nem nőt utánoz). Végül a hasonlóság reflexív (minden 
dolog hasonlít önmagára), ám az utánzás jellemzően irreflexív (senki nem utánozza 
önmagát).

A hasonlósági és az utánzásreláció alapvetően különböznek egymástól, az utóbbi 
ugyanis szemantikai�reláció. Az utánzat reprezentálja az eredetit, a reprezentációt viszont 
még a képi reprezentáció esetében is csak részlegesen magyarázhatjuk a hasonlósággal 
(Farkas–Kelemen 2002: 211–212). A puszta hasonlóság nem tesz egy dolgot egy másik 
reprezentációjává (láttuk, az egyik tojás nem reprezentálja a másikat); egy dolog repre-
zentálhat egy másikat anélkül is, hogy akárcsak minimálisan hasonlítana hozzá – triviális 
példa a nem-képi természetű nyelvi reprezentáció. A hasonlóság se nem szükséges, se 
nem elégséges feltétele a reprezentációnak. Mindazonáltal vajon lehetséges lenne, hogy 
az utánzás olyan speciális változata a reprezentációnak, amelynek a hasonlóság szük-
séges és önmagában elégséges feltétele? Ebben az értelemben tehát a műalkotás olyan 
reprezentáció lenne, amely tökéletesen hasonlít a reprezentált dologhoz. Ám a definíció 
nem működik, láttuk, a hasonlóság nem csupán a reprezentációnak, hanem még a rep-
rezentáció speciális változatának, az utánzásnak sem lehet önmagában elégséges feltétele.

Viszont lehet-e szükséges feltétele? Danto a kérdésre nemmel felel. Nem kizárólag 
a szemantikai értelemben igaz utánzatok utánzatok, léteznek szemantikai értelemben 
hamis utánzatok is. a�szemantikai értelemben igaz utánzata b-nek, ha a b-t utánozza, és

(i) b létezik,

(ii) a�és b oksági kapcsolatban vannak (b szerepet kap a magyarázatában),

(iii) a hasonlít b-re.

Ha a három feltétel közül (i) vagy (iii) nem teljesül, a szemantikai értelemben hamis 
utánzata b-nek. Ám ezt az esetet meg kell különböztetnünk attól az esettől, amikor nem 
utánzattal állunk szemben. Ilyenkor hiányzik a megfelelő oksági kapcsolat a dolog és 
a feltételezett eredeti között (azaz [ii] nem teljesül) – a látszólag egy speciális mozgást 
utánzó, ám valójában önkéntelen kézmozdulatokra, vagy hangyák által hagyott, karika-
túrának látszó nyomokra stb. leíró értelemben hamis az utánzat�predikátum. Csak leíró 
értelemben igaz utánzatok lehetnek szemantikai értelemben igaz vagy hamis utánzatok – 
egyszerűbben fogalmazva: csak a valódi utánzatok lehetnek igaz vagy hamis utánzatok.

Nincs okunk a szemantikailag hamis utánzatokat kizárni az utánzatok közül. Ha 
viszont ez így van, akkor a hasonlóság még csak szükséges feltétele sem lehet az után-
zásnak. Mint ahogy az sem szükséges feltétele, hogy legyen az utánzatnak eredetije. Ha 
viszont egy dolog utánzat lehet akkor is, ha nincs eredetije (azaz ha [i] nem teljesül), 
tehát ha az utánzat fogalma analitikusan nem tartalmazza, hogy léteznie kell az utánzat 
eredetijének, akkor az utánzatok kapcsán is érdemes támaszkodnunk a jelentés és a jelö-
let fregei megkülönböztetésére: az aktuális világbeli eredetivel nem rendelkező utánzatok 
nem értelmetlenek, csupán nincs jelöletük. (Ha azt állítanánk, hogy az utánzatok egyet-

len releváns szemantikai tulajdonsága, hogy valamit utánoznak, akkor az eredeti nélküli 
utánzatokat értelmetlennek kellene tartanunk, ám ez ellentmondani látszik az intuíci-
ónknak, hisz különbséget érzünk az önkéntelen mozdulatsorozat és a kentaurt utánzó 
ember gesztusai között.) A szemantikailag hamis utánzatok egyik osztályába tehát olyan 
reprezentációk tartoznak, amelyek nem hasonlítanak az eredetijükre, a szemantikailag 
hamis utánzatok másik osztályába viszont olyanok, amelyeknek nincsen aktuális világ-
beli jelöletük.9 A két osztálynak vannak közös elemei: elképzelhető, hogy az utánzat 
nem hasonlít a csupán bizonyos lehetséges világokban létező eredetijéhez.

Danto azt állítja, hogy az utánzásra éppen olyan sikerrel alkalmazhatók a centrális 
szemantikai fogalmak, mint a reprezentációk más típusaira. Az utánzat tárgya – fregei 
terminológiával: jelölete – az utánzott dolog (például egy kutya); az utánzat tartalma a 
sajátos módon utánzott dolog (a valamilyennek láttatott kutya); s az utánzás tartalmát 
az utánzás módja – a fregei jelentés – határozza meg.

Egészen biztos, hogy a műalkotás szemantikai szerkezettel rendelkező reprezentá-
ció, tehát a keresett definícióban a reprezentációnak kell fajfogalomként szerepelnie. 
Azonban azzal, hogy a műalkotásokat az utánzatokkal azonosítjuk, vagy nem mondunk 
többet annál a triviális, de fontos állításnál, hogy a műalkotás reprezentáció (ez lenne 
az ME1: műalkotás =df. leíró értelemben igaz utánzat), vagy erősen ellentmondunk az 
intuíciónknak (ME0: műalkotás =df. szemantikailag igaz utánzat). ME0 szerint a műal-
kotás[nak� lenni]�predikátum alkalmazásának egyenként szükséges és együtt elégséges 
feltétele, hogy a szóban forgó dolognak legyen eredetije, oksági kapcsolatban álljon az 
eredetivel és hasonlítson az eredetire – ám a definíció értelmében több ezer éven ke-
resztül műalkotásnak tekintett tárgyakat ki kell zárnunk a műalkotások köréből, viszont 
műalkotásnak kell elismernünk például a tükörképeket. Az ME0 műalkotásdefiníciója 
nem általános, ezért céljainknak nem felel meg. (Ráadásul nem világos, hogy a definíció 
hogyan alkalmazható a szépirodalmi szövegekre, hiszen a hasonlóság fogalma elsősor-
ban a képi reprezentációval kapcsolatban használható sikeresen. Az ábrázolt világ és a 
szerző vagy a befogadó aktuális világa közti hasonlósági viszonyok leírása enyhén szólva 
nem tűnik triviális feladatnak.) Az ME1 sem szolgál megfelelő műalkotásdefinícióval, 
mivel az elmélet segítségével csak annyit tudunk meg a műalkotásról, hogy a műalkotás 
reprezentáció – ám ezt a meghatározást mindenképpen szűkítenünk kell, mert abszurd 
lenne azt állítani, hogy a világ összes reprezentációja műalkotás.

Danto egy másik módon is megpróbálja cáfolni az ME0-t. Az elmélet értelmében a 
művész célja: tükörképeket alkotni – azaz a művész arra törekszik, hogy a befogadó ne 
vegye észre, hogy nem valódi dolgokkal, hanem azok utánzataival van dolga. (Természe-
tesen a befogadónak ezzel a ténnyel előzetesen tisztában kell lennie, hisz máskülönben 
nem esztétikai élvezetben van része, hanem illúzió áldozatává válik.) A befogadó nem 

9 Ezen a ponton azonban súlyos problémával találjuk magunkat szemben. Ha a reprezentációnak szük-
séges feltétele, hogy megfelelő oksági kapcsolat álljon fenn a reprezentáló és a reprezentált dolog között, 
akkor hogyan reprezentálhat egy dolog bármit, ha történetesen nincs aktuális világbeli jelölete? Danto 
ezt a problémát nem tárgyalja.
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észlelheti, hogy reprezentációt lát, azaz hogy az utánzat reprezentál. Az ME0 ezzel a 
kikötéssel a műalkotásokat a műalkotások tartalmára redukálja: a befogadó reakciója a 
műalkotás tartalmára adott reakció. Danto A�közhely�színeváltozásában a reprezentálás 
módját – kissé megtévesztő módon – médiumnak nevezi, és azt állítja, az ME0 szerint a 
művésznek a médium láthatatlanságára kell törekednie. Ha a befogadó nem veszi észre, 
hogy a műalkotás sajátos módon reprezentálja a tárgyát, akkor nem érzi úgy, hogy 
utánzattal van dolga.

A hétköznapi esztétikai nyelvhasználat elemzése azonban nem támasztja alá az 
elméletet. Az ME0 szerint csak akkor állíthatjuk egy műalkotásról, hogy az szép, ha a 
műalkotás tartalmáról is igaz ez az állítás, azaz bármely F�predikátumra igaz, hogy 
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ahol m�egy műalkotásnak és t�a műalkotás tartalmának felel meg. Ez az univerzális 
feltétel azonban szinte sohasem teljesül. A virágokról�szóló�erőteljes�rajzok�nem feltétle-
nül erőteljes�virágokról�szóló�rajzok, az esztétikai predikátumok zöme nem vihető át a 
műalkotások tartalmára. (Danto szerint valószínűleg az tévesztette meg a művészetfilo-
zófusokat, hogy az egyik legfontosabb esztétikai predikátum, a szép�esetében működni 
látszik az univerzális kondicionális – bár ez sem egyértelmű, hiszen lehet esztétikai érte-
lemben szép egy olyan festmény, amely borzalmas jelenetet ábrázol.) A hétköznapi esz-
tétikai szókincsünk olyan predikátumokból áll, amelyeket nem-esztétikai kontextusban 
is használunk, ám amelyek esztétikai kontextusban mást fejeznek ki, más tulajdonságot 
jelölnek, mint nem-esztétikai kontextusban. Ez a különbség egyértelműen arra utal, 
hogy az esztétikai predikátumok nem elsősorban a műalkotások tartalmával, hanem a 
reprezentálás módjával állnak kapcsolatban. Ráadásul az ME0 segítségével képtelenek 
vagyunk számot adni a műalkotások azon tulajdonságairól, amelyeknek nincs közvetlen 
reprezentáló funkciójuk (például a rímekről), tehát azokról a tulajdonságokról, amelyek 
ismét csak a reprezentálás módjához tartoznak, nem pedig a reprezentáció tartalmához 
vagy a reprezentált dologhoz.

Harmadrészt a mimetikus elmélet végső soron visszavezethető az intézményes-konven-
cionalista elméletre. A művészetelmélet a gyakorlatban nem ragaszkodhat ahhoz, hogy 
az utánzat és az eredeti között tökéletes hasonlóságnak kell lennie, mert így a tükörké-
peken kívül egyéb tárgyak nem léphetnek be a művészet világába. Ha viszont az elmélet 
csak a nagyfokú hasonlóságot írja elő, döntő szerep hárul a konvenciókra: hogy milyen 
tekintetben kell a műalkotásnak hasonlítani az ábrázolt dologra, azaz hogy a nézők 
milyen eltéréseket hajlandóak elfogadni a műalkotás és az ábrázolt dolog között, min-
denkor konvencionális döntések eredménye. Az egyik kor elfogadott művészetfogalma 
lehetővé teszi, hogy a színpadon a szereplők versben beszéljenek, és ezt az intézményes 
világ döntéseit tisztelő befogadó nem érzi a valószerűség megsértésének, a másik kor 
művészetfogalma viszont nem teszi lehetővé. A valószerűség�relációs predikátum: egy 
dolog csak meghatározott konvenciókhoz viszonyítva lehet valószerű.

A mimetikus elméletnek létezik egy további változata is, amely alapvetően különbözik 
az ME0-tól és az ME1-től. Az ME2 értelmében a műalkotás a valóság utánzása, méghozzá 
abban az értelemben, hogy a műalkotás a mindenkori befogadóról szól. A műalkotás 
az önmegismerés eszköze: nem az aktuális világbeli dolgok tükörképe, hanem olyan 
tükör, amelybe belepillantva a befogadó önmagát látja. Danto azt állítja, hogy az ME2 
a műalkotások egyik legfontosabb funkciójára hívja fel a figyelmünket, de nem ad 
általános műalkotásdefiníciót. Nem igaz, hogy kizárólag a műalkotások segíthetik az ön-
megismerésünket, és nem igaz, hogy minden esetben, amikor műalkotással találkozunk, 
annak segítségével önmagunkat próbáljuk megismerni. (Mindazonáltal Danto elméle-
tében nagy szerepet játszik majd ez a gondolat, hamarosan meglátjuk, milyen módon.)

3. A műalkotás definíciója

Danto elmélete szerint a műalkotás reprezentáció, méghozzá sajátos típusú reprezentá-
ció. A műalkotás, szemben a puszta reprezentációkkal, oly módon reprezentál, hogy a 
műalkotás nem specifikálható kimerítően azáltal, hogy kimerítően specifikáljuk, mi az, 
ami sajátos módon reprezentálva van. Ha meghatározzuk egy puszta reprezentáció tár-
gyát, tartalmát, a reprezentálás sajátos módját (azaz ha kimerítően specifikálom, mi az, 
ami sajátos módon reprezentálva van), a puszta reprezentáció minden szemantikailag 
releváns jellemzőjéről beszámoltunk. Ezzel szemben a műalkotás olyan reprezentáció, 
amelynél a sajátos módon reprezentált tárgy és a reprezentálás módjának meghatáro-
zásával még nem soroltuk fel a reprezentáció összes releváns szemantikai jellemzőjét. 
Mit jelent ez?

Világítsuk meg Danto állítását egy újabb gondolatkísérlettel, amelyben ezúttal egy 
puszta reprezentáció és egy műalkotás szerepel. Képzeljünk el Truman Capote Hi-
degvérrel� című regényének mintájára egy olyan műalkotást, rövid elbeszélést, amely 
a korabeli bűnügyi tudósítások nyelvén számol be egy gyilkosságról, és képzeljünk 
el egy valódi bűnügyi tudósítást, amely szóról-szóra megegyezik az elbeszéléssel. A 
két reprezentáció tartalma megegyezik, úgyhogy azt a (különben sem gyümölcsöző) 
megoldást kizárhatjuk, hogy a műalkotások és a puszta reprezentációk tartalmukban 
különböznének. Nincs speciális művészeti tartalom, azzal a tartalommal, amellyel egy 
puszta reprezentáció rendelkezik, rendelkezhet egy műalkotás is, és fordítva. (Ésszerű 
elvetni, hogy a műalkotások és a puszta reprezentációk tartalmukban különböznének: 
ha a műalkotásokat tartalmukra redukáljuk, valóban nem érthető, mi szükségünk van 
művészetre.)

Ha a két szöveg – a rövid elbeszélés és a bűnügyi tudósítás – szemantikai tartalma 
azonos, miért műalkotás az egyik, és miért puszta reprezentáció a másik? Danto vála-
sza: azért, mert a művész tudatosan stilisztikai eszközként használja a hírlapi történet 
formáját. A művész azzal a móddal, ahogyan a puszta reprezentáció reprezentálja a 
tartalmát, valamit mond arról, ahogyan ez a tartalom reprezentálva van. (Ebben az 
esetben körülbelül azt mondja, hogy a hétköznapi, banális ügyeinkről ilyen közhelyes és 
hatásvadász nyelven beszélünk.) A műalkotás azzal, hogy egy puszta reprezentáció, jele-
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sül egy bűnügyi tudósítás formáját választja, mond valamit erről a formáról. A puszta 
reprezentáció valamilyen módon reprezentál egy dolgot, tényállást, a műalkotás viszont 
a reprezentálás módjával is mond valamit a sajátosan reprezentált dologról, tényállásról.

Természetesen Danto nem azt állítja, hogy minden műalkotás egy puszta repre-
zentáció formáját választja, hiszen ez csupán meghatározott műalkotásokra igaz. Ezzel 
szemben azt állítja, hogy a műalkotások esetében sajátos szemantikai szerepe van annak 
a viszonynak, amely a tartalom és a reprezentálás módja között áll fenn. Hogyan ragad-
ható meg ez a sajátos szemantikai viszony?

Danto a kifejezés�Nelson Goodman (1976: 85–95) által bevezetett fogalmára tá-
maszkodva alkotja meg a műalkotás definícióját:

műalkotás =df. olyan reprezentáció, amely kifejez valamit a tartalmáról

ahol a kifejezés a metaforikus példázás szinonimája. Mit jelent, hogy egy dolog meta-
forikusan példáz valamit?

Először vizsgáljuk meg az egyszerű példázó reprezentációkat. A példázás a rep-
rezentáció egyik alapvető esete: egy osztályból kiemeljük annak egyik elemét, hogy 
a kiemelt elemmel jelöljük magát az osztályt, méghozzá azáltal, hogy a kiemelt elem 
tipikus tagja az osztálynak, mert rendelkezik az osztályhoz tartozást meghatározó tu-
lajdonságokkal. (Piacon járva találkozunk egy kofával, aki az almásládából kiemel egy 
szép pirospozsgás almát, ezzel jelölve a nála kapható almák osztályát.) Tehát: a�példázva 
reprezentálja b-t akkor és csak akkor, ha

(i) a és b ugyanazt a predikátumot instanciálják,

(ii) a�b-t jelöli,

(iii) mert (i) igaz.

Danto hozzáteszi, hogy lényegi szemantikai különbség van a példázó reprezentációk 
és a reprezentáció egyéb formái között: a példázó reprezentációk nem lehetnek üresek. 
Ha fel tudok mutatni egy dolgot, amely a dolgok azon osztályát jelöli, amelyhez a fel-
mutatott dolog tartozik, akkor egészen biztosan létezik a reprezentált osztály, legfeljebb 
egyelemű, és csupán a felmutatott elem tartozik hozzá. A példázó reprezentáció nem 
lehet üres, hisz a reprezentált osztály létezik, és így nem lehet hamis sem – (i) is min-
denképp teljesül, mivel az osztályt épp a kiemelt dolog által instanciált predikátumok 
révén definiáljuk.

Másodjára vizsgáljuk meg a metafora fogalmát. Danto metaforaelemzése két részre 
bomlik, Danto két erős állítást fogalmaz meg: a metafora egyrészt retorikus�ellipszist 
foglal magában, másrészt intenzionális�kontextust teremt.

A retorikai ellipszisre épülő retorikai eszközök alapesete a hiányos szillogizmus, 
az enthüméma. Az enthüméma hatásos eszköz: a szónok hiányos szillogisztikus követ-

keztetést tár a hallgatók elé, melyet a hallgatók egészítenek ki magukban (hol az egyik 
vagy másik premisszával, hol a konklúzióval), s ezáltal úgy érzik, mintha a következtetés 
bennük született volna meg, vagy legalábbis mintha a szónokkal együtt jutottak volna 
a konklúzióhoz. Nem maradnak passzív befogadók, hanem aktívan részt vesznek állás-
pontjuk kialakításában. A metafora szintén retorikai ellipszisre épül. Ha azt a metaforát 
halljuk, hogy Béla�egy�oroszlán, a befogadónak kell kapcsolatot teremtenie Béla és az 
oroszlán között, a befogadónak kell megtalálnia a közvetítő fogalmat (jelen esetben 
például a bátorság fogalmát).

Az intenzionális kontextus formális szemantikai, logikai fogalom. Az intenzió, 
akárcsak az extenzió, a vizsgált nyelven megalkotható kifejezések szemantikai értéke. 
Az extenzió nagyjából a fregei jelöletnek felel meg, míg az intenzió többé-kevésbé 
azonosítható a fregei jelentéssel. Extenzionális egy összetett kifejezés, ha az összetett 
kifejezés extenziója kiszámítható az összetevő kifejezések extenziója és az összetétel 
módja alapján (ez a jelöletekre kimondott kompozicionalitási elv). A tulajdonnevek ex- 
tenziója a tulajdonnevek által jelölt objektum, a predikátumok extenziója a predikátum-
nak megfelelő tulajdonsággal rendelkező objektumok osztálya, a mondatok extenziója 
a mondatok igazságértéke. A jelöletekre kimondott kompozicionalitási elv értelmében 
tehát a mondatok igazságértéke extenzionális kontextusban kiszámítható a mondatban 
szereplő tulajdonnevek és predikátumok extenziójának, valamint a mondatban szereplő 
extenzionális mondatfunktorok (és, nem, vagy, ha-akkor stb.) használati szabályainak 
segítségével. Az extenzionális kontextusokban szereplő összetett kifejezésekben a koex- 
tenzív, tehát azonos jelöletű összetevő kifejezések felcserélhetők egymással anélkül, hogy 
az összetett kifejezés extenziója megváltozna (lásd salva�veritate, azaz igazságmegőrző 
felcserélhetőség). Például ha igaz, hogy

Kertész Imre kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat.

valamint a Kertész�Imre�és a�„Sorstalanság”�szerzője�azonos extenziójú kifejezések, akkor

A Sorstalanság szerzője kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat.

mondat is igaz lesz. Továbbá az extenzionális kontextusokban érvényes az egzisztenciális 
generalizáció, azaz Fa-ból következik, hogy $x(Fx), ahol F�egyargumentumú predikátum, 
a tulajdonnév és x�változó.10 Például ha igaz, hogy

Béla elesett az utcán.

akkor szintén igaz, hogy

10 Természetesen az egzisztenciális generalizáció az extenzionális kontextusokban többargumentumú pre-
dikátumokat tartalmazó formulák esetében is érvényes. Abból, hogy Rómeó�balra�áll�Júliától, következik, 
hogy van�valaki,�aki�balra�áll�Júliától, valamint hogy Rómeó�balra�áll�valakitől, továbbá hogy van�valaki,�
aki�balra�áll�valakitől.
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Van valaki, aki elesett az utcán.

Az intenzionális kontextusok onnan ismerhetőek fel, hogy vagy a salva�veritate felcse-
rélhetőség, vagy az egzisztenciális generalizáció nem érvényes bennük. Tipikus intenzi-
onális kontextus a propozicionális attitűdigékkel (azt�hiszi,�hogy..., úgy�tudja,�hogy..., 
arra�gondol,�hogy...�stb.) bevezetett alárendelő mondat. Hiába igaz, hogy Kertész Imre 
azonos a Sorstalanság�szerzőjével, a 

Béla úgy tudja, hogy Kertész Imre kapta 2002-ben az irodalmi Nobel-díjat.

mondatban a Kertész� Imre� tulajdonnév nem cserélhető fel a� „Sorstalanság”� szerzője�
határozott leírással úgy, hogy a mondat igazságértéke változatlan maradjon, mert elkép-
zelhető, hogy Béla nem tudja, hogy Kertész Imre írta a Sorstalanságot. Ugyanígy abból 
a mondatból, hogy

Vladimir és Estragon azt hiszik, hogy valaki megérkezett.

nem következik, hogy van valaki, akiről Vladimir és Estragon azt hiszik, hogy megér-
kezett. Nem csupán a propozicionális attitűdigékkel bevezetett alárendelő mondatok 
képeznek intenzionális kontextust, a modális szavakat (szükségszerű, lehetséges� stb.) 
tartalmazó mondatok is ilyenek.

Danto – tanítványára, Josef Sternre hivatkozva – azt állítja, hogy a metaforák in-
tenzionális kontextust teremtenek, ugyanis a metaforát tartalmazó mondatokban nem 
érvényes a salva�veritate felcserélhetőség.11 Ha metaforikusan igaz, hogy 

Júlia a Nap.

márpedig Rómeó közlése alapján úgy tűnik, igaz, az az állítás már nem lesz hasonló-
képp igaz, hogy 

Júlia forró gázokból álló test, a Naprendszer középpontja.

A metaforikus mondatok összetevő kifejezései nem felcserélhetők velük koextenzív ki-
fejezésekkel.

Miért fontos Danto számára az intenzionalitás fogalma? Miért érdekes az a felfe-
dezés, hogy a modális kifejezéseket tartalmazó és a propozicionális attitűdöket kifejező 
mondatok mellett a metaforát tartalmazó mondatok is intenzionálisak? Azért, mert 
Danto – nem csekély filozófiai ambícióról téve tanúbizonyságot – az intenzionalitás 
általános magyarázatára tesz kísérletet. Szerinte az intenzionális mondatokat az jellemzi, 
hogy ezek a mondatok speciális igazságfeltételekkel rendelkeznek. Az intenzionális mon-

datokban szereplő kifejezések nem közvetlenül arra vonatkoznak, amire extenzionális 
kontextusban vonatkozni szoktak (a nevek individuumokra, a predikátumok indivi-
duumosztályokra, a mondatok igazságértékekre), hanem arra a formára, amelyben a 
megjelölt dolgok reprezentálva vannak. Magyarul az intenzionális mondatok igazságfel-
tételei között vannak olyan feltételek is, amelyek nyelvi formára, reprezentációs módra 
utalnak.12 Az ilyen mondatok nem csupán a világ egy adott állapotáról szólnak, hanem 
arról a módról is, ahogyan ez a világállapot reprezentálva van – akárcsak a műalkotások.

Foglaljuk össze Danto elemzésének eredményét. A műalkotások, szemben a puszta rep-
rezentációkkal, nem csupán sajátos módon reprezentálják a tárgyukat, hanem kifejeznek 
valamit a sajátos módon reprezentált tárgyukról, továbbá azt a módot is reprezentálják, 
ahogy a tárgyukat reprezentálják. A kifejezés metaforikus példázás: a befogadónak meg 
kell találnia azt a közvetítő elemet, amelynek révén a műalkotás metaforikusan pél-
dáz valamit. A műalkotás így-és-így reprezentálja a tárgyát – és azáltal, hogy így-és-így 
reprezentálja, metaforikusan ilyennek-és-ilyennek mutatja. Az olvasó feladata: megta-
lálni azt a közvetítő elemet, amelynek révén eljuthat az így-és-így ábrázolt tárgytól az 
ilyennek-és-ilyennek mutatott tárgyig. A gondolatkísérletben szereplő elbeszélés bűnügyi 
tudósítás formájában reprezentál egy gyilkosságot, amelynek révén hétköznapi életün-
ket reprezentálja példázva, s a metaforikus összekötő kapocs (mondjuk) a banalitás: 
hétköznapi életünk éppoly banális, mint az elmesélt gyilkossági történet – ám a szerző 
a banalitást nem állítja a gyilkosságról és ezáltal hétköznapi életünkről, hanem olyan 
irodalmi formát választ, amelyben a gyilkosság kisszerű, közhelyes, banális esetként 
tűnik fel számunkra.

Annak, hogy a műalkotás metaforikus természetű, azaz retorikus ellipszisre épül, 
és intenzionális kontextust generál, számtalan következménye van. A műalkotást nem 
helyettesítheti a parafrázisa: hiába írjuk le pontosan a reprezentáció tartalmát és módját, 
a leírás nem őrzi meg a műalkotás eredeti retorikai erejét. Arról nem is beszélve, hogy 
a metaforákat nem lehet összefoglalni, hisz a metaforikus mondat intenzionális kon- 
textus, ezért a metaforát összefoglaló, koextenzív helyettesítésen alapuló mondat igaz-
ságértéke különbözhet a metaforikus mondatétól. Másrészt a műben foglalt metaforák 
értelmezéséhez ismernünk kell a műalkotás keletkezésének történeti kontextusát. Lát-
tuk, a perceptuális tulajdonságok alapján megkülönböztethetetlen műalkotások oksági 
történetükben különböznek egymástól: a Kierkegaard�hangulata�egészen más metaforát 
fejez ki, mint a Vörös�terítő, mert egészen más szerzői szándékkal és egészen más művé-
szeti konvencióknak megfelelően lett megalkotva. A műalkotás értelmezése bonyolult, 
összetett folyamat: meg kell határoznunk a műalkotás történeti identitását (ha nem 
rendelkezünk a műalkotás keletkezésekor érvényes konvenciókra és a szerzői szándékra 
vonatkozó ismeretekkel, a műalkotás értelmezhetetlen), s elméletet kell felállítanunk 
arról, miről szól a műalkotás. Valójában ezt az elméletet nevezhetjük értelmezésnek. Az 
elméletet azonosításokkal támasztjuk alá: az azonosítás során a műalkotás elemeihez 

11 Érdekes módon Josef Stern (2001; 2006) egészen más magyarázatot ad a metaforák intenzionalitásának 
jelenségére, mint Danto (1981/2003). Stern elemzéséről magyarul lásd Bárány (2006).

12 Frege terminológiájával: egy mondat közvetett jelölete a szokásos jelentése. A hogy-gyal bevezetett 
alanyi alárendelt mellékmondatok nem igazságértéket jelölnek, hanem a jelentésüket jelölik.
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hozzárendeljük a reprezentáció tárgyának elemeit. (A hozzárendelés grammatikai jele a 
kopula, például: ez�a�festékfolt�[van]�Ikarosz�lába.) Az értelmezés holisztikus struktúrát 
hoz létre: bármely elem változása magával vonja a teljes rendszer megváltozását, hisz ha 
egyetlen elem azonosítása megváltozik, megváltozik a műalkotás által reprezentált tárgy 
is (például ha ez a festékfolt nem Ikarosz lába, akkor a kép nem Ikarosz haláláról szól) 
– a befogadó feladata a helyes azonosítás-struktúra létrehozása. Sőt, az értelmezés hatá-
rozza meg, hogy az adott tárgy mely tulajdonságai tartoznak hozzá a műalkotáshoz, és 
melyek csupán a műalkotás materiális alapjához. (Danto példájával: ugyanazt a tárgyat 
értelmezhetjük egy leláncolt macska szobraként is, és egy macska leláncolt szobraként 
is; annak eldöntése, hogy a lánc a műalkotás részét képezi-e, történeti feladat.) Danto 
nem fogadja el, hogy a műalkotásoknak létezhet több egyformán elfogadható, rivális 
értelmezése. A műalkotás értelmezését egyértelműen meghatározza a műalkotás oksági 
története, és ezen oksági történet a korban érvényes művészeti konvenciók, valamint a 
szerzői szándék terminusaiban írható le.

A metaforák értelme a műalkotás keletkezésének pillanatában érvényes és a művész 
által elfogadott konvenciók elhomályosulásával feledésbe merülhet. Ezért van szükség 
a művészettörténészekre, akik segítenek hozzáférni a műalkotásokban foglalt metafo-
rákhoz. Ám Danto, gondolatmenetének vége felé, tesz egy zavarba ejtő megjegyzést: 
a remekművek abban különböznek az egyszerű műalkotásoktól, hogy ezek mindig a 
befogadó életének metaforái. Az Anna�Karenina�olvasója magát szükségképp Anna Ka-
reninának látja, és az a feladata, hogy megtalálja a közvetítő elemet a saját élete és Anna 
Karenina élete között.13 Ebben az értelemben igaz az az állítás, hogy a műalkotások a 
befogadó önmegismerésének eszközei – ám nem minden műalkotás, hanem csupán a 
remekművek esetében.

Danto elmélete, mint minden rendes analitikus filozófiai elmélet, számtalan ponton tá-
madható.14 A�közhely�színeváltozásának metaforaelemzése különösen sok problémát vet 
fel. Már az is vitatható, hogy Danto a metaforicitás jelenségét minden előzetes vizsgálat 
nélkül kiterjeszti a mondatok szintjéről a szövegek, sőt a műalkotások szintjére. Ám 
ha eltekintünk ettől, akkor is joggal merülhet fel a kérdés: pontosan hogyan gondolja 
Danto, hogy a metafora intenzionális kontextust generál. Danto megfigyelése minden 
bizonnyal helyes, egy metaforikus kifejezés értelme és retorikai ereje megváltozik, ha az 
egyik összetevő kifejezést egy vele koextenzív kifejezésre cseréljük. De mit jelent, hogy 
ebben az esetben megváltozik a metaforikus mondat igazságértéke? Mit jelent, hogy 
egy metafora igaz vagy hamis? A metaforák, ezt Danto is elismeri, szó szerint hamisak. 
Miért fogadjuk el, hogy egy metaforikus mondat egyik kifejezését vele koextenzív ki-
fejezésre cserélve szükségképp szó szerint hamis mondatot kapunk? Miért fogadjuk el, 
hogy a koextenzív helyettesítés a szó szerint hamis, de metaforikusan igaz mondatból 

szó szerint és metaforikusan hamis mondatot csinál? Valóban igaz lenne, hogy a koex-
tenzív helyettesítés a mondatot megfosztja a metaforikusságtól? Nem inkább arról van 
szó, hogy ilyen esetben gyakran egy másik metaforához jutunk, amely szó szerint persze 
szintén hamis, mint ahogy az eredeti metafora is az volt?

A kérdéseket még hosszan sorolhatnám. Egyetlen okból nem teszem ezt: ezekre a 
kérdésekre már nem ennek az írásnak kell választ találnia.
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1. A kánon peremén

Képzeljük el, hogy egy fejlett irodalmi érzékkel rendelkező marslakó időt és energiát 
nem sajnálva végigolvassa az összes magyar nyelvű kötetet, amely az elmúlt tizenkét 
hónap során megjelent vagy kereskedelmi forgalomba került Magyarországon, vala-
mint részletesen áttekinti a nyomtatott és internetes kulturális sajtót, a napilapok rövid 
könyvkritikáitól és hétvégi mellékleteitől kezdve a vaskos irodalmi folyóiratokig és kis 
példányszámú időszaki kiadványokig. (Tegyük fel, a magyart anyanyelvi szinten beszéli, 
és nem jelent számára nehézséget, hogy eligazodjon e roppant terjedelmű írásos anyag-
ban, mi több, képes bonyolult összefüggéseket felfedezni.) Ezután kérjük meg, számol-
jon be az élményeiről, lehetőleg csupán a lényegre koncentrálva, mert a mi kognitív 
kapacitásunk – az övével ellentétben – bizony igencsak véges.

Marslakónk hosszasan sorolná a megfigyeléseit, de egy különös jelenségre már az 
elején felhívná a figyelmünket: bár havonta sokszáz oldalnyi könyvkritika és elemző 
tanulmány lát napvilágot, bizonyos irodalmi műfajok szinte „láthatatlanok” a profesz-
szionális irodalomértelmezők számára. Ilyen műfaj a detektívregény, annak mind az 
amerikai hard-boiled, mind a klasszikus, Agatha Christie-féle analitikus változata (a 
kisebb műfaji alkategóriákról: a bűnregényről, a tárgyalótermi krimiről, a kultúrtörténeti 
detektívregényről, a rendőrségi krimiről stb. már nem is beszélve); a thriller; az ifjúsági 
kalandregény; a romantikus szerelmes regény, vagy annak újabb változata, a szinglire-
gény; a regényes életrajz; a science-fiction; a horror; a fantasy; a kémregény; az erotikus 
és pornográf irodalom különböző műfajai; a „spirituális kalandregény” vagy ezoterikus 
nevelődési regény; a regényes útirajz; a humoros irodalom különböző műfajai; a politi-
kai kulcsregény vagy a publicisztikus hevületű társadalmi szatíra – és a sort még hosszan 
folytathatnánk.

Szépirodalom vs. lektűr
Egy rossz fogalmi megkülönböztetésről*

* A „Zsurnaliszták, belletristák. Az irodalmon innen és túl” címmel megrendezett XVII. JAK Tanulmányi 
Napokon (2010. április 16–17., Petőfi Irodalmi Múzeum) elhangzott előadás szerkesztett és jelentősen bő-
vített változata. Szeretnék köszönetet mondani a konferencia résztvevőinek a vita során elhangzott meg-
jegyzéseikért, valamint Bátori Zsoltnak, Bezeczky Gábornak, Faragó-Szabó Istvánnak, Komlósi Andreá-
nak, Kovács Dávid Márknak, Márton Miklósnak, Mráz Attilának, Pándi Veronikának, Pöntör Jenőnek, 
Reich Orsolyának, Réz Annának, Szeszlér Dávidnak, Tőzsér Jánosnak, Varga Bálintnak, Vári Györgynek 
és Veres Máténak, hogy elolvasták és részletes kommentárokkal látták el a tanulmány korábbi változatait. 
A szöveg az MTA–TKI támogatásával készült. 
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Mi a közös ezekben a műfajokban? Első pillantásra nem sok minden, marslakónk 
tanácstalansága érthető. Nincsenek olyan irodalmi konvenciók, amelyek mindegyik mű-
fajhoz hozzátartoznának, sem pedig olyan poétikai jegyek, amelyek e műfajok általános 
ismertetőjegyéül szolgálnának. (Legfeljebb talán valamiféle családi hasonlóság fedezhető 
fel közöttük – ám legalább ennyi családi hasonlóság fűzi őket az összes többi műfajhoz.) 
Ha viszont nem csupán magukra a műfaji konvenciókra és a szövegek poétikai jegyeire 
koncentrálunk, azonnal feltűnik a hasonlóság: ezek azok a műfajok, amelyeket a „lek-
tűr” vagy a „szórakoztató irodalom” címkéjével szokás ellátni, élesen megkülönböztetve 
őket a „magasirodalom”, az „igényes irodalom”, vagy egyszerűen csak a jelző nélküli 
„szépirodalom” hitelesítő stemplijével ellátott műfajoktól.15

A metaforikát jól ismerjük: az a szöveg, amely nem tartozik az igényes, értékes 
szépirodalom jól körülhatárolt területéhez, már „túl” van az irodalmon, voltaképpen 
nem is irodalom. (Következésképpen szerzője sem „író”, hanem legfeljebb „tisztességes 
mesterember” vagy „becsületes iparos”; rosszabb esetben „kókler”, aki „könyvnek látszó 
tárgyakkal” házal.) Vagy ugyanennek a térbeli metaforának a vertikális változata: a mű-
vek világa „magas” és „alacsony” régiókra oszlik, és nem lehet kérdéses, vajon a „magas 
irodalom” vagy az „alacsony irodalom” alkotásait kell-e fontosabbnak és értékesebbnek 
tartanunk. A magasirodalom az igényes írásművészet szférája, ahová az alacsony iroda-
lom művei nem nyernek bebocsáttatást. (Némi átjárás azonban elképzelhető: nagy írók 
képesek rá, hogy bizonyos műfajokat „felemeljenek” a magas irodalomba. Ám ilyenkor 
nem a műfaj válik magasirodalmivá, hanem maga a szöveg, amely „megnemesíti”, irodal-
milag igényessé formálja az alacsony műfaj konvencióit. Mint ahogyan fordított irányú 
mozgásra is találhatunk példát: sajnos a magas irodalom eszközeit is lehet igénytelenül, 
a tömegek sekélyes ízléséhez igazítva, ergo „művészileg alacsony színvonalon” alkalmaz-
ni; a „kultúrjavak” időnként „lesüllyednek”.) Vagy ugyanez egy költőibb metaforával: az 
Irodalom Szent Csarnokai őrzik az örök kulturális értékeket, ahová nem hallatszik be a 
könyvfogyasztó tömegek és az irodalmi piac barbár lármája.

Mi lehet az oka, hogy a szórakoztató irodalom vagy lektűrirodalom műfajai a 
kánon peremére szorultak? Mint a legtöbb kulturális jelenségnek, ennek is elsősorban 
történeti okai vannak. A népszerű irodalomként felfogott lektűrműfajok virágzásának 
elengedhetetlen feltétele a legalább megközelítőleg jól működő irodalmi–kulturális piac: 
átgondolt stratégiát követő profi kiadókkal, valódi piaci versennyel és tudatos fogyasz-
tókkal. Mindezek hiányában semmi nem garantálja, hogy az irodalmi termelés folya-
matát valóban a széles olvasóközönség elvárásai alakítsák – márpedig ez, úgy tűnik, 
lényegileg hozzátartozik a „népszerű irodalom” gyakorlatához. (Természetesen erős kul-
túrpolitikai irányítás esetén is beszélhetünk valódi könyvsikerekről és az olvasók kegyei-
ért folytatott versenyről, ám ilyenkor a közönségsiker – vagy épp a csúfos bukás  – nem 
szavatolja, hogy a fogyasztók értékítéletei érdemben befolyásolják az irodalmi szcéna 

eseményeinek jövőbeli alakulását. Hiába tartják nyilván az eladott példányszámot, ha az 
ebben kifejeződő befogadói visszacsatolás nem lehet hatékony – hacsak a kultúrpolitika 
irányítói úgy nem döntenek, hogy egy-egy területen szabadjára engedik a piaci versenyt.) 
Talán mondani sem kell: a szocializmus évtizedei alatt nem álltak fenn az említett felté-
telek, így nem alakulhatott ki virágzó magyar lektűrirodalom; és ez az idő ahhoz is épp 
elég volt, hogy a huszadik század első felében relatíve széles olvasóközönséggel rendel-
kező, javarészt (de nem kizárólag!) fordításokból és „magyarításokból” álló szórakoztató 
irodalom műfaji nyomai kitörlődjenek a kulturális emlékezetből.16

A minőségi magyar lektűr hiánya azonban csupán az egyik ok, amellyel számol-
nunk kell. Legalább ilyen fontos szerepet játszik a magyar irodalomkritika néhány örök-
lődő esztétikai és módszertani előfeltevése. Ezek az előfeltevések, amelyeket a kortárs 
irodalomkritikusok többsége kimondva-kimondatlanul elfogad, lényegében „láthatatlan-
ná” teszik a kritikai nyilvánosság számára a lektűrirodalom műveit. (A két tényező 
természetesen összefügg. Ha létezett volna minőségi magyar lektűr, idővel ez a szóban 
forgó előfeltevések felülvizsgálatára kényszerítette volna az irodalmárokat és a kritiku-
sokat. Gondoljunk csak Arthur Conan Doyle, Agatha Christie vagy horribile� dictu�
Stephen King életművének lassú „klasszicizálódására” az angolszász kulturális világban.) 
A továbbiakban ezeket az esztétikai és módszertani előfeltevéseket fogom megvizsgál-
ni. Amellett fogok érvelni, hogy az előfeltevések elméletileg gyenge lábakon állnak, 
és elfogadásuk káros hatással lehet az irodalomkritika napi gyakorlatára, ezért fel kell 
őket adnunk. Végül előállok majd egy lektűrdefinícióval – egy olyan definícióval, amely 
lehetővé teszi, hogy a „lektűr” kifejezést tisztán leíró értelemben, ne pedig értékkategó-
riaként használjuk az elemzések során.

Persze joggal a szememre vethetné valaki, hogy csupán fantomokkal hadakozom. 
Hiszen az elmúlt évtizedben nagyot változott a magyar irodalomkritika és az irodalom-
tudomány. A nyomtatott és elektronikus sajtó vezető orgánumai immár rendszeresen 
közölnek lektűrökről szóló rövidkritikákat (elsősorban a Népszabadság, a KönyvesBlog, 
vagy a hetilapok közül az Élet�és�Irodalom, a Magyar�Narancs, sőt elvétve a Heti�Válasz), 
mi több, az irodalomtudomány érdeklődése is megélénkült a téma iránt: komoly elemző 
tanulmányok, tematikus folyóiratszámok, szakmai monográfiák és tanulmánykötet-soro-
zatok foglalkoznak a lektűrirodalom műfaji kérdéseivel. Gondoljunk csak Bényei Tamás, 
Bánki Éva, Benyovszky Krisztián, Menyhért Anna vagy Miklós Ágnes Kata tanulmánya-

15 A „lektűr” kifejezésnek van egy szűkebb használata is: sokan csupán a női olvasók igényeit kiszolgáló 
„könnyű irodalmi” műfajokat sorolják ide, mindenekelőtt a romantikus szerelmes regényt és annak alak-
változatait. Én a továbbiakban a „lektűr”-t átfogó kategóriaként használom, a többi közt olyan (állítólag) 
„férfias” műfajok megjelölésére is, mint a hard-boiled�detektívregény vagy a science-fiction.

16 Az összkép természetesen jóval összetettebb. A detektívregény-irodalom klasszikusai már a hatvanas 
évek második felétől kezdődően megérkeztek (vagy visszatértek) Magyarországra, méghozzá jellemzően 
elég színvonalas fordításban; igaz, kissé esetleges sorrendben, tudatos kiadói koncepció nélkül. Az ifjúsági 
irodalom – történelmi kalandregények, „lányregények” és kamaszregények (gondoljunk csak a legendás 
„csíkos” és „pöttyös könyvekre”!) – pedig egyenesen virágzott. Rejtő Jenő életművének korokon és 
politikai rendszereken átívelő népszerűségéről nem is beszélve. Egy biztos, és számomra ennyi elég is, 
mert a továbbiakban nem irodalomtörténeti kérdésekkel szeretnék foglalkozni: egészen a közelmúltig 
nem voltak adottak azok a piaci és intézményi feltételek, amelyek lehetővé tették volna, hogy a lektűr- 
irodalom a maga belső törvényszerűségei szerint fejlődjön, tehát hogy a művek megalkotottságára, a 
könyvek megjelenésének sorrendjére és gyakoriságára szinte kizárólag a széles olvasóközönség igényei 
vagy elvárásai legyenek hatással – és javarészt ezzel magyarázható a „hazai fejlesztésű”, magyar lektűr 
(legalábbis részleges) hiánya.
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ira és köteteire, a Kalligram�és a Prae�tematikus különszámaira, vagy a dunaszerdahelyi 
Lilium Aurum kiadó Parazita�könyvek sorozatára. Vagy lapozzuk fel a Szegedy-Maszák 
Mihály főszerkesztésében megjelent, három kötetben közreadott, legújabb magyar iro-
dalomtörténeti kézikönyvet: önálló tanulmány foglalkozik Rejtő Jenő írásművészetével 
(Veres András tollából). A felsorolást hosszan folytathatnánk. Kissé túlzás tehát azt 
állítani, hogy a kortárs kritika teljesen vak lenne a lektűrirodalom fejleményeire, nemde?

Nos, meglehet. A magyar irodalomtudományos és kritikai klíma valóban nagyon 
megváltozott az utóbbi időben. Mindazonáltal még ma sem természetes vagy magá-
tól értetődő, hogy a napi- és hetilapok rendszeresen szemlézzék a lektűrirodalom leg-
frissebb termését (a detektívregény kritikai pozíciói örvendetesen megerősödtek, ám 
a többi műfaj nincs ilyen szerencsés helyzetben), és továbbra is meglehetős ritkaság, 
hogy lektűrelemzésekkel találkozzunk egy-egy irodalmi folyóirat hasábjain. Másrészt az 
irodalomtudományos érdeklődés nagyobbrészt nem magukra a lektűrműfajokra irányul, 
hanem arra, hogyan használja fel és forgatja ki e műfaji konvenciókat a kortárs „ma-
gasirodalom”. Az elemzők többsége arra kíváncsi, hogyan érthetjük meg a klasszikus 
detektívregény működését a posztmodern anti-detektívregény irányából. (Félreértés ne 
essék: nem azt állítom, hogy a krimivel foglalkozó irodalmárok többsége elfogadná a 
lektűrműfajok értéktelenségével kapcsolatos előfeltevéseket; és természetesen azt sem 
állítom, hogy mindegyikük a posztmodern anti-detektívregényt tekintené kiindulópont-
nak az elemzés során. Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokuk számára 
még mindig lényeges és fontos kérdés a detektívregény és a „magasirodalom” viszonya. 
Ami nem meglepő, hiszen – teljes joggal – abból indulnak ki, hogy a detektívregény 
műfaji kódjainak alkalmazása már eleve előhívja az olvasó tudását e hierarchikus meg-
különböztetésről, tehát minden krimi áttételesen a műfaj irodalomtörténeti és kanoni-
kus helyzetéről is szól. Elismerem, a lektűrkonvenciók működésében megjelenő műfaji 
reflexió valóban felforgató hatással lehet a megmerevedett irodalomtörténeti kategória-
rendszerünkre nézve, és ez a reflexió elsősorban a műfaji határátlépések esetében válik 
érzékelhetővé – ám ennél már csak az lehet felforgatóbb hatással, ha teljes egészében 
eltekintünk a lektűrműfajok és a magasirodalmi műfajok állítólagos értékkülönbségétől 
és az elemzett szöveg műfajának feltételezett kanonikus helyzetétől.)

Harmadrészt, és ez a legfontosabb: nem az a célom, hogy részletesen bíráljam a 
kortárs magyar irodalomkritika gyakorlatát. Írásom nem a mai magyar irodalomkriti-
káról szól, nem annak vélt vagy valós hibáival foglalkozik (természetesen polemikus 
hevülettel); ezért is hiányoznak belőle az idézetek és a hivatkozások. Sokkal inkább 
arra az elméleti kérdésre keresem a választ, milyen egy olyan irodalomfelfogás, amely 
nem tekinti elemzésre és rendszeres kritikai figyelemre méltónak a „népszerű irodalom” 
műveit; melyek azok a teoretikus és módszertani előfeltevések, amelyek „eltüntetik” az 
irodalomkritikai nyilvánosság teréből a lektűrműfajokat. Mint jeleztem (és még jelezni 
is fogom), úgy gondolom, hogy a kortárs kritikusok többsége osztja ezeket az előfel-
tevéseket, ám emellett az állítás mellett nem fogok érvelni. Ha tévednék, és az általam 
szorgalmazott szemléleti változás már réges-rég lezajlott (vagy nem is kellett lezajlania, 
mert soha nem voltunk a változás „innenső” oldalán), ez nem érinti gondolatmenetem 

lényegét. Lehet, hogy fantomokkal hadakozom – ám ezúttal az érdekel, mit mondanak 
ezek a fantomok, nem pedig az, hogy megfelel-e nekik valaki a valódi világban.

2. Öröklődő előfeltevések

Az első öröklődő előfeltevés magát a megkülönböztetést, a szépirodalom és a populáris 
irodalom értékalapú szembeállítását fogalmazza meg:

(A) A�magasirodalom�és�a�populáris�irodalom�megkülönböztetésének�elve: a 
magasirodalom művei lényegileg különböznek a populáris irodalom műveitől 
(a lektűröktől), és ez a különbség értékkülönbséget generál köztük.

A Megkülönböztetés Elve kimondja: minden magasirodalmi műhöz találhatunk lega-
lább egy olyan tulajdonságot, amellyel a populáris irodalom művei nem rendelkeznek, 
és ez a tulajdonság felelős a magasirodalmi mű esztétikai értékéért. (És csak�ez a tu-
lajdonság felelős érte. Odaértett általános feltevés: ez a szóban forgó tulajdonság vagy 
tulajdonságcsoport az esztétikai érték egyetlen lehetséges forrása. Másképpen fogalmaz-
va: e tulajdonság vagy tulajdonságcsoport megléte, tehát a mű magasirodalmi mivolta 
szükséges és elégséges feltétele annak, hogy a mű esztétikai értékkel rendelkezzen.)

Az elv híveinek nincs nehéz dolguk: a megkülönböztetés oly magától értetődő, oly 
erősen él mindannyiunk fejében, hogy szinte igazolásra sem szorul; bőven elég, ha a 
„természetes intuícióinkra” hivatkoznak. A nyilvánvalóság érzése azonban félrevezető: 
az elv nem a benne szereplő szavak jelentése révén, nem a „magasirodalom” és a „popu-
láris irodalom” definíciójából következően igaz vagy hamis, tehát nem analitikus állítás-
sal van dolgunk. Minden további nélkül el tudunk gondolni irodalmilag gyenge, tehát 
esztétikai értékkel nem rendelkező magasirodalmi műveket, valamint irodalmilag sikeres, 
tehát komoly esztétikai értékkel rendelkező populáris irodalmi műveket; mi több, is-
merünk is ilyeneket. A rejtély a következő: noha gyakran találkozunk ellenpéldákkal, 
hallgatólagosan mégis érvényesnek tartjuk az elvet. Miért? Szerintem a válasz egyszerű: 
kulturális beidegződéseink okán. Megtanultuk, hogy a „magas” művek különböznek 
az „alacsonyaktól”, és értékesebbek náluk – ám ez a háttértudás vajmi csekély szerepet 
játszik a konkrét olvasás és értelmezés során. Amikor éppen kulturális kérdéseken töp-
rengünk, tehát nem értelmezünk egy irodalmi szöveget, és nem élünk át esztétikai ta-
pasztalatot, az elvet magától értetődőnek tartjuk; amikor viszont egy szöveg értelmező–
élvező olvasásával vagyunk elfoglalva, a megkülönböztetés szertefoszlik. (Hacsak a mű 
nem ad rá utasítást, hogy éppen erre a különbségre alapozzuk az interpretációnkat; lásd 
a műfaji reflexió eseteit.) Eltekintve a „lektűrök” olvasása közben érzett esetleges „kul-
turális lelkiismeretfurdalástól”, a Megkülönböztetés Elve nagyon kevés hatást gyakorol 
a hétköznapi értelmezői gyakorlatunkra – éppen ezért nem is szoktuk kétségbe vonni.

Pedig nagyon sok baj van vele. Még ha feltesszük is, hogy tartható, alkalmazása 
komoly gyakorlati problémához vezet: rossz, szerencsétlen automatizmusokat hív elő az 
irodalmi nyilvánosság szereplőiből.
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Mindkét szólam ismerős. Manapság a gyors és könnyű élvezetek korát éljük, a nagy-
közönség felszínes szórakozásra vágyik. A valódi művészi értékek felismeréséhez művelt-
ség, elmélyülés iránti hajlam és biztos ízlés szükségeltetik – olyan erények, amelyekben 
a „tömegember” hiányt szenved. A közönségsiker egyértelműen a művészi igénytelenség 
jele; üres könyvek gondolkodni képtelen emberek számára. Ám az érvelés pendant-jával 
is gyakran találkozhatunk. Az ún. kortárs irodalom nem más, mint olvashatatlan szer-
zők és sznob kritikusok bennfentes szórakozása – az adófizetők pénzéből. Összeütnek 
valami se füle, se farka zagyvaságot, állami támogatásból kiadják, és lelkendező kritiká-
kat íratnak róla a haverjaikkal, ennyi az egész. Méricskéljék csak, mi a „magas” és mi 
az „alacsony”, az igazi érték mégiscsak az, amit az emberek megértenek és szeretnek.

Mindkét érvelés az irodalmi érték és a piaci siker viszonyáról szól: míg az első 
szembeállítja, a második kritikátlanul azonosítja őket egymással. Szó se róla, kevés 
ellenszenvesebb és igazságtalanabb dolog van a „tömegek ízlésének” kárhoztatásánál. 
A széles olvasóközönség ízlése – minden ellenkező híresztelés dacára – egyáltalán nem 
rossz: a sikerlistákra ritkán kerülnek fel irodalomtörténeti jelentőségű remekművek, de 
ritkán kerülnek fel dilettáns alkotások. (Olykor előfordul, hogy a jó marketing, a hatá-
sos reklámkampány a listák élére repít egy csapnivaló kötetet. Egyszer�szinte bármilyen 
művet el lehet adni nagy példányszámban, ám ha valóban tehetségtelen szerzőről van 
szó, a siker nem fog megismétlődni a következő alkalommal.) A nagyközönség ízlése 
viszonylag konzervatív, az olvasók megválogatják, milyen kulturális termékekre hajlan-
dók pénzt áldozni: elsősorban bevált receptek alapján tisztességesen elkészített műveket 
keresnek. A konzervatív olvasói attitűdből azonban nem következik a minőségérzék 
hiánya vagy az ízlés pallérozatlansága.

Másrészt viszont legalább ekkora tévedés az irodalmi sikert az eladott példányszám-
ban megnyilvánuló piaci sikerrel azonosítani. Vannak művek, amelyek relatíve széles 
olvasóközönséghez képesek eljutni, mert konvencionálisan olyan értelmezési technikák 
alkalmazását kívánják meg, amelyeket korábban – iskolai tanulmányai során vagy felnőtt 
életében – már sok olvasó elsajátított. És vannak olyanok, amelyek szűk olvasóközön-
ségre számíthatnak, mert értelmezésükhöz olyan ismeretekre és olyan interpretációs 
technikák alkalmazására van szükség, amelyek csak kevés olvasó számára hozzáférhetők. 
A „külső” irodalmi siker egyetlen használható mércéje, hogy a szóban forgó mű elju-
tott-e saját olvasóihoz – akár sokan vannak, akár kevesen. Egy bonyolult intertextuális 
utalásokkal dolgozó, az olvasót fokozott befogadói aktivitásra késztető, a jelentésszóró-
dás jelenségét erősen kiaknázó mű esztétikailag nem értékesebb vagy értéktelenebb egy 
„hagyományos” (értsd: például a tizenkilencedik századi realista regény dramaturgiáját 
és elbeszélői konvencióit alkalmazó) műnél pusztán�azért, mert az egyik néhány száz, a 
másik több százezer olvasóra számíthat.17

Az elv rossz és szerencsétlen érveléseket alapoz meg, ám ez csupán gyakorlati prob-
léma, ettől még maga az elv lehetne helyes. (Feltéve, hogy ezek az érvelések szigorúan 
szólva nem következnek az elvből, csak szokás szerint együttjárnak vele.) Az viszont már 
komoly elméleti probléma, hogy az elvben szereplő kulcskategóriák – „magasirodalom” 
és „populáris irodalom” vagy „lektűr” – határait nem lehet világosan megvonni. De 
miért ne lehetne?

Kézenfekvőnek tűnik például azt állítani, hogy magasirodalom és lektűr között az 
olvasótáborok nagysága tesz különbséget. Ez az út azonban nem járható (és nem is csak 
azért, mert az olvasótáborok nagyságának eltéréséből mindenfajta megszorítás nélkül nem 
következik esztétikai értékbeli különbség). Gondoljunk csak az „irodalmi bestsellerekre”! 
A megkülönböztetés hívei feltehetőleg nem szeretnék azt állítani, hogy az ilyen-olyan 
okból nagy példányszámban eladott „remekművek” kidefiniálják magukat a magasiroda-
lom köréből. Valamilyen szofisztikáltabb kritériumot kell keresnünk; ám ez szerencsére 
nem tűnik nehéz feladatnak. Ne pusztán a példányszám vagy az olvasótáborok nagysága, 
hanem az intézményrendszerek különbsége alapján tegyünk különbséget magasirodalom 
és lektűr között. A magasirodalom intézményrendszere – kiadók, könyvesboltok, finanszí-
rozási csatornák, vásárlóközönség, az esztétikai érték megállapításáért felelős szakemberek 
köre stb. – világosan elkülönül a populáris irodalométól. (Vagy ha nem különül is el 
tökéletesen, meg lehet határozni a kulturális intézményrendszer azon elemeit, amelyek 
egyértelműen csak a „magas” vagy csak az „alacsony” szférához tartoznak.)

Ezzel a megoldással pontosan az a probléma, ami az intézményes magyarázatokkal 
úgy általában: nagyon kicsi a magyarázóereje. Könnyen lehet, hogy a magasirodalom 
és a populáris irodalom intézményrendszere valóban elkülönül egymástól, ám ezzel 
még nem magyaráztuk meg, hogy egy adott szöveg miért�éppen�az egyik vagy a másik 
intézményrendszerhez tartozik. (És néhány lépéssel olyan tartalmas meghatározásokhoz 
juthatunk, mint például az emlékezetes posztmodern-definíció: posztmodern szöveg 
az, amit kitesznek az Írók Boltja kirakatába.) Ám ami a legkellemetlenebb: ez a meg-
oldás nem alapozza meg az értékítéletek különbségét. Ha magasirodalom és lektűr 
különbségét az intézményrendszerek különbségére vezetjük vissza, vajon miért kellene 
értékesebbnek tartanunk az egyiket a másiknál? Vegyük észre, a fenti paródiaérveléshez 
jutottunk vissza: a magasirodalom és populáris irodalom értékalapú megkülönböztetése 
az intézményes pozíciójukat féltő kritikusok koholmánya, akik nem hajlandók elfogad-
ni, hogy a magasirodalom intézményrendszerén kívül nem rendelkeznek autoritással.

17 Mindez szoros kapcsolatban áll a mai magyar irodalmi nyilvánosság egyik legneuralgikusabb problé-
májával: az állami támogatás kérdésével. A kultúra állami finanszírozása mellett érvelők abból szoktak 
kiindulni, hogy a magyar nyelvű piac túl kicsi hozzá, hogy egy tisztán irodalmi kiadó állami támogatás 
nélkül is megálljon a lábán. A vita kedvéért fogadjuk el ezt a premisszát. A kérdés adott: milyen elvek 
alapján kellene szétosztani az adófizetők pénzét a kulturális élet szereplői között? Támogassuk a „szépiro-
dalmat”, lehetőleg minél kiegyensúlyozottabban, nagyjából egyenlő arányban érvényre juttatva a külön-

böző szubkulturális csoportok ízléspreferenciáit? Nem, a fentiek alapján azt kell mondanunk: kizárólag 
a potenciális olvasótáborok nagysága alapján dönthető el, mely kötettel kapcsolatban merülhet fel az 
állami támogatás kérdése. Az esztétikai minőség problémája csak ezután következik: miután a szóban 
forgó kötet már átjutott az első „szűrőn”, azaz – a körülményekhez mérten – minden kétséget kizáróan 
bizonyossá vált, hogy a mű kis számú potenciális olvasói nem képesek finanszírozni a kötet megjelenését. 
Tekintet�nélkül�arra,�hogy�hagyományosan�„szépirodalminak”�vagy�„lektűrnek”�tekintett�műről�van�szó. 
Ekkor azonban mindenképpen rá kell kérdeznünk az esztétikai minőségre, hiszen a potenciális olvasótá-
bor szükössége jelentős esztétikai kvalitások nélkül nem tesz támogatásra méltóvá egy művet. Röviden: az 
állam képviselői – megfelelő szakemberek közreműködésével – kizárólag akkor foglalhatnak állást eszté-
tikai kérdésekben, ha ez elkerülhetetlen, tehát ha a kulturális érték megszületéséhez és fennmaradásához 
valóban állami segítségre van szükség.
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Mivel a „külső” kritériumok nem működnek, adott a feladat: „belső” kritériumot 
kell találnunk. Az olvasótáborok nagysága vagy az intézményrendszerek különbsége he-
lyett magukra�a�szövegekre hivatkozva kell megalapoznunk a magasirodalom és a lektűr 
fogalmi megkülönböztetését. A továbbiakban ezeket a kritériumokat veszem szemügyre 
– amelyek általános elvekként megfogalmazva egyszersmind a magyar irodalomkritika 
legfontosabb öröklődő esztétikai és módszertani előfeltevései közé tartoznak.

Kiindulópontunk tehát a következő: a magasirodalmi művek és a lektűrök lényegileg, 
természetükből adódóan különböznek egymástól. (Pontosan ezt mondta ki az előző-
ekben tárgyalt Megkülönböztetési Elv.) A Radikális Poétikai Újszerűség Elve ezt a kü-
lönbséget a művek és az általuk alkalmazott műfaji konvenciók viszonyában próbálja 
megragadni:

(B) A�radikális�poétikai�újszerűség�elve: kizárólag az a mű tarthat számot po-
zitív esztétikai értékítéletre, amely nem illeszkedik semmilyen műfaji konvenci-
órendszerhez (tehát radikálisan felforgatja, vagy egyenesen lerombolja az általa 
megidézett műfaji konvenciókat), vagy radikálisan összekeveri az egyes műfaji 
kódokat, így játszva ki őket egymás ellen.

A műfaji konvenciórendszereket absztrakció útján kapjuk meg a létező műalkotásokból. 
A műfaji konvenciók lényegében az olvasók előzetes elvárásaival azonosak a szöveg fel-
építésével, poétikai működésével és a mű által felkínált olvasói szereppel, tehát az olva-
sás során elvégzendő értelmezői feladatokkal kapcsolatban. A befogadó korábbi tudása, 
bizonyos kontextuális jelek – például: explicit műfaji megjelölés, címlap, könyvesbolti 
ajánlás stb. – vagy maga a szöveg működése alapján felismeri az alkalmazott műfaji 
konvenciókat, s vérmérsékletétől és kulturális beállítódásától függően eldönti, hajlan-
dó-e elfogadni a mű által konvencionálisan felkínált olvasói szerepet. (Jellemzően el 
szoktuk fogadni, de nem mindig: vannak olyan művek, amelyek jóval érdekesebbek, ha 
nem a műfaji utasításoknak megfelelően olvassuk őket, például nem azokra az elemekre 
koncentrálunk, amelyek konvencionálisan a mű lényegéhez tartoznak.) Megtörténhet 
azonban, hogy egy mű határozottan szembemegy az előzetes elvárásainkkal: egyáltalán 
nem úgy működik a szöveg, ahogyan a műfaji jelzések alapján működnie kellene, nem 
érvényesülnek a jól megszokott poétikai együttjárások („ha A�elem megjelenik a szöveg-
ben, akkor konvencionálisan B�elemnek is meg kell jelennie”), vagy a mű egyszerre több, 
egymással összeférhetetlen műfaji konvenciórendszert idéz meg. Esetleg annyira erősen 
eltávolodik a létező irodalmi konvencióktól, hogy a szöveg alapján szinte képtelenek 
vagyunk műfaji konvenciók működésére következtetni. (Ez a „szinte” nagyon fontos: 
az irodalom lényegileg konvencionális jelenség, ezért ha a mű értelmezése során egyál-
talán nem ismernénk fel semmiféle műfaji – vagy legalább nyelvi – konvenciókat, nem 
beszélhetnénk értelmezésről.) Ilyenkor a befogadón termékeny zavar lesz úrrá: mivel a 
mű nem ír elő számára konvencionális olvasói szerepet, saját magának kell rátalálnia a 
megfelelő viszonyulásmódra, neki kell kidolgoznia (vagy megtalálnia) a megfelelő inter- 

pretációs technikákat. Ha sikerrel jár, és konvencionális kapcsolat létesül az új értelmezési 
technikák és a műtípus egyik példányaként felfogott szöveg között, a műfaji konvenciók 
megváltozásával vagy átalakulásával van dolgunk – a radikális poétikai újszerűség így 
ágyaz meg az irodalomtörténeti változásnak. Ami ma poétikailag újszerű, holnapra kon-
vencionálissá válik, majd esetleg holnapután, mikor már senki nem emlékszik rá, ismét 
újszerű lehet – feltéve, hogy valaki felhívja rá az irodalomkedvelő közönség figyelmét.

Az elv értelmében tehát az esztétikailag értékes művek radikálisan újszerűek, mond-
hatni kisebbfajta poétikai forradalmat robbantanak ki. Pontosabban: ilyennek kell�len-
niük, hogy esztétikai értékkel rendelkezzenek.18 Az elv hívei az egyik legalapvetőbb mű-
vészeti intuíciónkra apellálnak: a legtöbben úgy gondoljuk, hogy a teremtő�kreativitás�
érték. A kreatív művész nem alkalmazkodik a készen kapott konvenciókhoz, hanem 
lerombolja őket, hogy újakat teremtsen helyettük; vagy legalábbis (kevésbé militáns 
megfogalmazásban:) átalakítja őket, új lapot nyitva ezzel a művészet történetében. És 
immár csak annyi a dolgunk, hogy a Radikális Poétikai Újszerűség Elvét összekapcsol-
juk a Megkülönböztetési Elvvel: a magasirodalom művei pontosan abban különböznek 
a lektűröktől, hogy poétikailag radikálisan újszerűek – és a radikális újszerűség az, ami 
értékesebbé teszi őket a populáris irodalom pusztán konvenciókövető műveinél.

Ha nem vagyunk elégedettek ezzel a megoldással, két lehetőség közül választha-
tunk: egyrészt tagadhatjuk magát a (B) elvet, másrészt kétségbe vonhatjuk az (A) és a (B) 
elv összekapcsolását. Mi a baj a Radikális Poétikai Újszerűség Elvével? Mindenekelőtt 
az, hogy a művészi kreativitást implicit módon teljes egészében a konvenciósértéssel, te-
hát a szabálykövetés elutasításával azonosítja. Márpedig ez az azonosítás téves. Gondol-
junk csak bele, ha a kreativitás általában véve kizárólag a szabályok megváltoztatásában 
nyilvánulhatna meg, nem beszélhetnénk például kreatív sakkjátékosokról vagy kreatív 
futballistákról. Egyszerűen nem igaz, hogy egy tevékenység csak akkor lehet kreatív, ha 
az ágens képes felülírni a tevékenységet irányító konvenciókat. Szabálykövetés és kreati-
vitás nem zárják ki egymást – jóllehet a szabályok megváltoztatása valóban kreativitást 
igénylő feladat.

A probléma gyökere a következő: történeti perspektívából a szabályok vagy konven-
ciók megváltozása valóban érdekesebbnek tűnik, mint a – mégoly kreatív – szabályköve-

18 Fontos módszertani döntés, hogy megköveteljük-e, hogy a remekművek kortárs befogadói ténylegesen 
felismerjék a poétikai forradalmat, vagy ez nem feltétele az esztétikai sikernek. Két kérdésben kell állást 
foglalnunk. Egyrészt el kell döntenünk, megengedjük-e, hogy a poétikai forradalom ténye csak utólagos 
perspektívából táruljon fel az elemző számára. (Mellette is, ellene is jó érvek szólnak. Elképzelhető, hogy 
egy korban oly erősek a bevett irodalmi konvenciók, hogy a mű kortárs befogadói egyszerűen nem 
képesek észlelni a műfaji szubverziót. Ám ha erre hivatkozva teljes egészében eltekintünk a kortárs kont-
extustól, szinte semmi nem szab majd gátat a kreatív értelmezőnek: tetszése és ízlése szerint szaporíthatja 
a poétikai forradalmak számát. Ha jólformált és koherens magyarázattal áll elő, bármilyen irodalmi mű 
megjelenésének forradalmi jelentőséget tulajdoníthat.) Másrészt el kell döntenünk, megengedünk-e olyan 
irodalomtörténeti elbeszélést, amely nem a korban érvényes műfajfogalmakkal operál, következésképpen 
adott esetben egészen máshol jelöli ki a konvenció- és műfajtörténet fordulópontjait, mint a kortárs és 
kvázi-kortárs befogadók beszámolóira támaszkodó elbeszélések. Ha egy elemző írásaiban gyakran talál-
kozunk a „hatástörténeti félreértés” és más hasonló kifejezésekkel, joggal feltételezzük, hogy szerzőnk 
mindkét kérdésre igennel válaszolt.
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tés, hiszen a szabályok vagy konvenciók történetével foglalkozó szakember elsősorban 
a történet fordulópontjaira kíváncsi. Történeti jelentőség és esztétikai érték azonban 
két különböző dolog. Ha elismerjük is, hogy a konvenciók megváltoztatása esztétikai 
értéket generál (hiszen esztétikai érték híján az olvasóközönség tagjai és a professzionális 
irodalomértelmezők nem fogadták volna el a konvenciósértés tényét, és nem dolgoztak 
volna ki új interpretációs technikákat a mű értelmezéséhez, tehát végső soron nem 
beszélhetnénk a konvenciók megváltozásáról), ebből akkor sem következik, hogy az 
esztétikai érték mindig konvenciósértéssel jár együtt. A Radikális Poétikai Újszerűség 
Elve tehát nem az esztétikai értékről, hanem a történeti jelentőségről szól, és ebben a 
formájában valószínűleg tartható, ám nem alapozza meg a magasirodalom és a populá-
ris irodalom közti feltételezett értékkülönbséget.19

Mi a probléma a két elv összekapcsolásával? A válasz egyszerű: az eredményül 
kapott felfogás nem illeszkedik a kulturális piac működésének gyakorlatához. A széles 
olvasóközönség tagjai az irodalomban nem feltétlenül radikális poétikai újszerűséget 
keresnek. Akárcsak hétköznapi életünk más területein, egyfajta szerződést kötünk a 
kulturális termék előállítójával: azt várjuk a pénzünkért cserébe, hogy a termék be-
teljesítse a szerződésben foglalt ígéreteket. És a legkevésbé sem kárhoztatható az az 
olvasó, aki nem szeretne bizonytalanságot vásárolni – csupán arra vágyik, hogy a szöveg 
világosan felkínáljon egy konvencionálisan jól meghatározott olvasói szerepet; és tegye 
mindezt magas esztétikai színvonalon, a konvenciókövetés keretein belül elképzelhető 
legnagyobb művészi kreativitással. Az irodalomkritikus nem dönthet úgy, hogy lemond 
ezekről az olvasókról, és nem próbálja orientálni őket a frissen megjelent könyvek ára-
datában. (Pontosabban szólva: megteheti, ám számolnia kell a következménnyel, hogy 
versenyhátrányba kerül a többi kritikussal szemben, akik valóban a széles olvasóközön-
séget tekintik megrendelőjüknek.) Ha a Radikális Poétikai Újszerűség Elve – komoly 
megszorításokkal – talán alkalmasnak látszik is arra, hogy az irodalomtörténet-írás egyik 

módszertani alapelvéül szolgáljon, mindez az irodalomkritika napi gyakorlatával kap-
csolatban egészen biztosan nem mondható el. Sem a radikálisan újszerű művek szerzői, 
sem a konvenciókövető művek szerzői nem teljesítenek egyenletesen magas esztétikai 
színvonalon, így olvasóiknak szükségük van minőségi alapú orientálásra – és pontosan 
ez lenne a napi irodalomkritika feladata.

A következő elv, az előző speciális változata, a művek nyelvi megformáltságában próbál-
ja meg megragadni az értékes és az értéktelen irodalom különbségét:

(C) A�nyelvközpontú�esztétizmus�elve: kizárólag az a mű tarthat számot pozi-
tív esztétikai értékítéletre, amelynél a poétikai újszerűség a nyelvi megformált-
ság újszerűségében jelentkezik.

Nem elég tehát, ha a magasirodalom művei poétikai forradalmat robbantanak ki: ennek 
nyelvi természetű poétikai forradalomnak kell lennie.20 Az esztétikai megítélés a nyelvi 
megformáltságra vonatkozik; a nyelvi megformáltság kérdése lényegében kimeríti az 
irodalmi művel kapcsolatban feltehető érdekes kérdések körét. („A regényben nincs Ju-
lien Sorel, naplemente, igazság: a regényben mondatok vannak”, írta egykoron Németh 
Gábor Kukorelly Endrét idézve.) A nyelvi megformáltság vizsgálatának több szintje van, 
ám alapesetben a mondat áll az esztétikai megítélés középpontjában: az író kötelessége 
„jó” és „pontos” mondatokat írni – és pontosan ez az, amire a lektűrszerzők nem 
képesek.21

Az elv hívei ezúttal is egy természetes intuíciónkra apellálnak: a legtöbben úgy 
gondoljuk, hogy a műalkotás igényes nyelvi megformáltsága érték. Végtére is mi mást 
értékelnénk egy irodalmi műben, ha nem azt, hogy jól van megírva? A nyelvi megfor-
máltságot azonban nem szerencsés elválasztani a poétikai szerkezet többi elemétől. 
Hacsak az irodalmi műalkotást nem tekintjük pusztán bon�mot-k sorozatának, egy „jó” 
mondat mindig csak a teljes mű kontextusában számíthat „jónak”. Másképpen fogal-
mazva: nincsenek simpliciter�jó mondatok. Ismerünk olyan regényeket, amelyekben az 
elbeszélő a legelkoptatottabb nyelvi kliséket használja, ügyetlen mondatszerkezetek és 
hátborzongató stilisztikai fordulatok özönét zúdítja az olvasóra, ám ez mégsem vezet 

19 Bár az érvelés kedvéért elfogadtuk, hogy a történeti jelentőségnek egyedül a radikális poétikai újsze-
rűség lehet a forrása, közel sem biztos, hogy ez helyes feltételezés. Minden attól függ, mit tekintünk a 
történész feladatának. Ha úgy gondoljuk, hogy a történésznek elsősorban a jelentős fordulópontokról 
kell számot adnia, a művészi stabilitás korszakai valóban érdektelenek lesznek számára. A narratív ma-
gyarázatok és a teleologikus elbeszélések érzéketlenek a konvenciók megváltozásával nem járó irodalmi 
eseményekre; ilyenkor számukra „üresen” telik az idó, vagy nem is telik egyáltalán. Ha viszont a történész-
nek az a feladata, hogy kimerítően jellemezze egy-egy korszak vagy időszak irodalmi életét, nem tekinthet 
el a jelentős poétikai fordulatot nem hozó művészeti események elemzésétől – igaz, ebben az esetben a 
„történeti jelentőség” fogalma kissé üressé válik. És joggal merülhet fel a kérdés: minek alapján választja 
ki a történész azokat az eseményeket, amelyek helyet kapnak az elemzésben, ha egyszer minden esemény 
egyforma történeti jelentőséggel bír, értsd: egyik sem okoz számottevő irodalomtörténeti fordulatot? A 
dilemmának (tudniillik hogy az irodalomtörténeti magyarázathoz fordulatokra és változásra van szüksé-
günk, ám az irodalomtörténésztől megköveteljük, hogy a művészi stabilitás korszakairól is számot adjon) 
azonban van feloldása: tágabb változásfogalommal kell dolgoznunk. Az irodalmi konvenciórendszerek 
radikális átalakulása mellett azt is el kell ismernünk valódi változásnak, amikor egy mű bizonyos szem-
pontból újszerűen felel meg a készen kapott konvencióknak; azaz újszerűen, ám mindenfajta szubverzív 
szándéktól mentesen oldja meg a vállalt konvencionális feladatot. Ez a megoldás nem fából vaskarika: 
a javaslat lényege abban áll, hogy a kisebb hatókörű, nem konvencióléptékű változásokat is ismerjük 
el valódi, magyarázatot igénylő irodalmi változásnak. (Mindezzel kapcsolatban lásd a Szegedy-Maszák 
Mihály főszerkesztésében megjelent háromkötetes irodalomtörténeti kézikönyvvel kapcsolatos vitákat.)

20 Az elvet nem kell feltétlenül összekapcsolnunk a poétikai újszerűség követelményével: elképzelhe-
tő, hogy pusztán a nyelvi megformáltság – közelebbről nem meghatározott – „igényessége” szavatol a 
mű esztétikai értékéért (és egyben szükséges is hozzá). Mindazonáltal a nyelvi igényesség követelménye 
(amennyiben valóban tartalmas, tehát az esztétikai értékítéletet lényegileg meghatározó követelménynek 
tartjuk) általában együtt jár egy olyan elvvel, amely megmondja, miben�áll a mű nyelvi megformáltságá-
nak igényessége – és ez az elv rendszerint (bár nem szükségképpen) a Radikális Poétikai Újszerűség Elve. 
Akárhogy álljon is a dolog, érveim többsége akkor is érvényes marad, ha a Nyelvközpontú Esztétizmus 
Elvét nem tartjuk a Radikális Poétikai Újszerűség Elve speciális változatának.
21 A magyar irodalomban nagy hagyománya van a „jó mondat” esztétikai ideológiájának; gondoljunk 
csak az Ottlik–Mészöly–Mándy–Esterházy–stb. hagyományvonalra (vagy állítólagos hagyományvonalra). 
Ehelyütt nincs módom elmerülni az irodalomtörténeti részletekben. Egy biztos: ez az esztétikai ideológia 
– akár helyes a felsorolt szerzők műveivel összekapcsolni, akár nem – egy időben komoly hatással volt a 
kortárs magyar irodalomkritika gyakorlatára.
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esztétikai kudarchoz. Például azért, mert mindez az elbeszélő nyelvi jellemzését szolgál-
ja. (Olykor nehéz eldönteni, hogy a nyelvi megformáltság hiányosságait az elbeszélőnek 
vagy magának a szövegnek kell-e betudnunk – ám ez pusztán gyakorlati probléma. 
Minél konzisztensebb a nyelvi világteremtés, minél „érdekesebben” vagy „jellemzőbben” 
ügyetlen a szöveg, annál könnyebben tekinthetjük a stilisztikai „hibákat” szándékos-
nak.)22 A kérdés tehát nem az, hogy a regény „jó” mondatokból épül-e fel, hanem hogy 
a nyelvi megformáltság összhangban van-e a mű feltételezhető poétikai céljaival.

A nyelvi megformáltság kérdését azonban nem kell a „jó” mondatok kérdésére 
egyszerűsíteni. (És nem is szokás: a Nyelvközpontú Esztétizmus hívei minden bizonnyal 
felháborodottan tiltakoznának e szimplifikáció ellen – még akkor is, ha hallgatólagosan 
maguk is elkövetik, amikor egy-egy új regényt alaposan megdicsérnek a „jó” mondata-
iért.) Sokkal szofisztikáltabb elméletet kapunk, ha azt állítjuk, hogy minden irodalmi 
mű sajátos nyelvi megformáltságával valamilyen modelljét adja a nyelv működésének 
– és bennünket mint értelmezőket éppen ez a nyelvfelfogás érdekel. Az értékes művek 
radikálisan újszerű képet tárnak elénk a nyelv működéséről, a lektűrök azonban újból 
és újból ugyanazt a viszonyt rajzolják meg nyelv és szubjektum között – ha egyáltalán 
kifejeznek bármiféle nyelvfelfogást, és nem csupán „naivan” és „reflektálatlanul” hasz-
nálják a nyelvet.

A Nyelvközpontú Esztétizmus Elvének e szofisztikáltabb értelmezése nem választja 
el élesen a nyelvi megformáltságot a teljes poétikai projekt kontextusától, ezért jóval 
sikeresebben alkalmazható a műelemzés módszertani elveként. Mindazonáltal az elv 
– még ebben a megfogalmazásban is – örökli a Radikális Poétikai Újszerűség Elvének 
gyengeségeit (lévén annak speciális változata). Láttuk: a konvenciósértés önmagában 
nem szavatol az esztétikai értékért; a konvenciórendszer sikeres felforgatása vagy átalakí-
tása ugyan esztétikai érték létrejöttét feltételezi (máskülönben a mű nem járna sikerrel 
a szubverzió terén), ám ebből nem következik, hogy az esztétikai érték mindig poéti-
kai–nyelvi szubverzióval jár együtt. Az esztétikai értéknek vagy a művészi minőségnek 
intuíciónk szerint nem a műfaji vagy nyelvi újszerűség lehet az egyedüli forrása, így 
minden olyan elmélet, amely erre a jelenségre korlátozza az esztétikai értékek körét, 
ellentmond az intuíciónknak.23

Ám tegyük fel, hogy a Nyelvközpontú Esztétizmus Elve tartható, és kapcsoljuk 
össze a Megkülönböztetési Elvvel. Pontosan azt kapjuk, amit vártunk: a kirajzolódó 
koncepció ezúttal sem illeszkedik a kulturális piac működésének gyakorlatához. A nagy-
közönség konzervatív ízlésű tagjai nem feltétlenül nyelvi újszerűséget várnak el az iro-
dalomtól; arra viszont igenis szükségük van vagy szükségük lehet, hogy professzionális 
irodalomértelmezők minőségi alapon orientálják őket mint kulturális fogyasztókat.

Tegyük hozzá: a Nyelvközpontú Esztétizmus nem csupán a Radikális Poétikai Új-
szerűség elvétől örökölt tulajdonságai miatt alkalmatlan arra, hogy a napi irodalomk-
ritika egyik módszertani alapelvéül szolgáljon, „saját jogon” is képes ezt az eredményt 
elérni. A nyelv és a szubjektum műben megképződő viszonyának vizsgálata komoly 
absztrakciós és elemzési képességet igénylő, nagyon speciális vizsgálat. Olyasfajta in-
terpretatív műveletek végrehajtását kívánja meg, amelyek jellemzően csak igen kevés 
műfaj által konvencionálisan felkínált olvasói szerephez tartoznak hozzá – márpedig 
a többé-kevésbé konzervatív, normakövető esztétikai attitűdöt pontosan e felkínált ol-
vasói szerepek elfogadásával jellemezhetjük. Természetesen a konvenciók folyamatosan 
változnak, így idővel megtörténhet, hogy (részben az irodalomkritikusok kitartó munká-
jának köszönhetően) a legtöbb művet úgy fogjuk érteni, mint amely saját reprezentációs 
rendszerének közvetlen vizsgálatára sarkallja az olvasót – ám amíg ez nem történik meg, 
egy ilyesfajta megközelítés nem fog találkozni a széles olvasóközönség feltételezhető 
igényeivel.24

A következő, és egyben utolsó elv a művek újraolvashatóságában próbálja megragadni 
az értékes és az értéktelen irodalom különbségét:

(D) Az�aluldetermináció�elve: az értékes irodalmi művek aluldeterminálják az 
értelmezést.

A remekművek kimeríthetetlenek: minden olvasáskor más és más arcukat mutatják 
felénk. Pontosan ez különbözteti meg őket az értéktelen művektől, a lektűröktől: nem 
csupán egyszer használatosak, hanem egész életen át elkísérik az olvasót. (Gondoljunk 
csak a detektívregényekre: ha tudom, ki a gyilkos, miért venném újra kezembe a kötetet?)

22 A „rontott nyelvhasználat” vagy a „lefelé stilizálás” poétikája (lásd például Parti Nagy Lajos, Kukorelly 
Endre és mások verseit, vagy a Bëlga dalszövegeit) már más tészta. A hétköznapi nyelvi kliséket és közhe-
lyeket költői alapanyagként kezelő művek nem akadnak fenn a Nyelvközpontú Esztétizmus szűrőjén: mi-
vel ezek a szövegek abban érdekeltek, hogy a végletekig kiaknázzák a „rontott nyelv” költői lehetőségeit, 
így poétikai lényegük és újszerűségük nagyobbrészt nyelvi megformáltságukban rejlik. A Nyelvközpontú 
Esztétizmus Elve azokat a műveket teszi „láthatatlanná”, amelyek szubverzió helyett igyekeznek minél 
inkább megfelelni az általuk választott irodalmi nyelv konvencióinak, vagy amelyeknél nem a nyelvhasz-
nálat artisztikuma áll a poétikai projekt középpontjában.
23 Könnyen lehet, hogy egy ilyen elmélet nem is szeretne megfelelni az intuíciónknak, hiszen szerzője 
nem deskriptív, hanem normatív jellegű elmélettel kíván előállni. Ám a problémát nem lehet ennyivel 
elintézni. Bármennyire normatív is az elméletünk, valahogy fel kell tudnunk oldani a következő három 
állítás együttes inkonzisztenciáját: (1) Kizárólag a nyelvileg és poétikailag újszerű művek rendelkeznek 
esztétikai értékkel. (2) Az a mű, amely esztétikai értékkel rendelkezik, esztétikai élvezetet okoz számunk-
ra. (3) Vannak olyan nyelvileg és poétikailag nem újszerű művek, amelyek esztétikai élvezetet okoznak 
számunkra. A Radikális Poétikai Újszerűség és a Nyelvközpontú Esztétizmus hívei két megoldás közül 

választhatnak: vagy a (3) állítást tagadják, tehát megpróbálják megmutatni, hogy a nyelvileg és poétikailag 
nem újszerű művek valójában nem okoznak számunkra esztétikai élvezetet (ez elég reménytelen vállalko-
zásnak tűnik); vagy a (2) állítást tagadják, tehát megpróbálják az esztétikai értéket fogalmilag elválasztani 
az esztétikai élvezettől. Máskülönben kénytelenek lesznek az (1) állítást, tehát a Radikális Poétikai Újsze-
rűség és a Nyelvközpontú Esztétizmus elvét feladni.
24 Félreértés ne essék: nem azt állítom, hogy a műértelmezés során el kellene vagy el lehetne tekinteni a 
mű nyelvi megformáltságának vizsgálatától. Csupán azt állítom, hogy ha a széles olvasóközönség megszó-
lítása a célunk, akkor a mű nyelvi megformáltságát a szöveg műfajának konvenciói által meghatározott 
poétikai célkitűzések irányából érdemes szemügyre vennünk. Vannak olyan művek, amelyek konvencio-
nálisan a (történeti vagy absztrakt) szubjektum és a nyelv viszonyának újszerű vagy hagyományos ábrázo-
lásában, felmutatásában érdekeltek – ám a művek többsége nem ilyen. Elképzelhető, hogy ezekről is sok 
mindent kideríthet a reprezentációs rendszerekre koncentráló elemzés; ha viszont nem ez történik, akkor 
végképp semmi nem indokolja a konvencionális olvasati utasítások figyelmen kívül hagyását.
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Az elv hívei ezúttal is egy természetes intuíciónkra apellálnak: az interpretációs 
gazdagság érték. Jobban szeretjük, ha egy termék tartós és többször használható, mint 
ha használat után „kimerül”, elveszti az értékét. Az ilyen tárgyakat jobban megbecsüljük 
és jobban vigyázunk rájuk. Ki óvna féltő gonddal valamit, ami többé már nem tudja 
betölteni a funkcióját (hacsak nem fűzi hozzá valamilyen személyes emlék)?

Mind közül az Aluldetermináció Elve ellen a legnehezebb érvelni. Az elv nagy 
intuitív erővel rendelkezik. Az értelmezés jó dolog, és több különböző értelmezés ma-
gától�értetődően�jobb, mint egyetlen értelmezés. És miért értelmeznénk többször egy 
művet, ha az új értelmezések semmiben sem különböznek a korábbiaktól? De miért ne 
értelmezzük egyszer�sem? Ha elfogadjuk, hogy egy érdekes, izgalmas interpretációt életre 
hívó mű esztétikailag értékes (márpedig ezt nehéz lenne tagadni), akkor furcsa helyzetbe 
kerülünk: az Aluldetermináció Elvének értelmében vissza kell tőle vonnunk ezt az elis-
merést – hacsak a mű nem képes rá, hogy legalább�még�egy interpretációt életre hívjon. 
Mi több, ha adott két mű, melyek közül az egyik számtalan értelmezést hív életre, ám 
ezek meglehetősen érdektelenek, míg a másik csupán egyet, ám az kifejezetten izgalmas 
és összetett, akkor az elv alapján csak az előbbit tarthatjuk esztétikailag értékesnek. Az 
Aluldetermináció Elve ebben a megfogalmazásban nem az interpretációk minőségétől, 
pusztán azok mennyiségétől teszi függővé egy-egy mű esztétikai értékét, ami meglehe-
tősen kontraintuitív következmény.

Másrészt egyáltalán nem biztos, hogy az újraolvashatóság annak függvénye, hogy a 
mű szisztematikusan aluldeterminálja-e az értelmezéseket. Nem csupán a „nyitott mű-
vek” újraolvashatók. Még a konvencionálisan leginkább szabályozott műfajok, például 
egy klasszikus analitikus detektívregény esetében is elképzelhető, hogy valaki (akár köz-
vetlenül egymás után) kétszer végigolvassa ugyanazt a szöveget, hozzávetőleg azonos ér-
telmezési technikákat alkalmazva, és a második olvasat nem lesz kevésbé élvezetes, mint 
az első. (Például a második olvasás során ellenőrzöm, az elbeszélő valóban betartotta-e 
a poétikai játékszabályokat, tehát a szövegben elhelyezett nyomok alapján tényleg lett 
volna-e esélyem megfejteni a rejtélyt, rájönni, ki a gyilkos.)25 Arról nem is beszélve, hogy 
a szó szigorú értelmében minden�mű újraolvasható: más és más interpretációs techniká-
kat alkalmazva a szöveg más és más arcát mutatja az értelmező felé.

Foglaljuk össze, mire jutottunk! Amennyiben az Aluldetermináció Elve szükséges�és�
elégséges feltételt határoz meg (minden esztétikailag értékes mű aluldeterminálja az értel-
mezéseket, és minden olyan mű, amely aluldeterminálja az értelmezéseket, esztétikailag 
értékes), úgy triviálisan hamis, mert az esztétikai értéket pusztán az interpretációk meny-
nyiségével kapcsolja össze. Amennyiben az elv szükséges�feltételt mond ki (egy mű csak 
akkor lehet értékes esztétikailag, ha aluldeterminálja az értelmezéseket), úgy ellentmond 

annak a hétköznapi meggyőződésünknek, hogy a legalább egy érdekes interpretációt 
életre hívó művek esztétikailag értékesek. Amennyiben az elv elégséges�feltételt határoz 
meg (ha egy mű aluldeterminálja az értelmezéseket, akkor esztétikailag értékes), úgy nem 
képes alátámasztani a szépirodalom és a lektűrirodalom értékalapú megkülönböztetését, 
hiszen megengedi, hogy ne csak az értelmezést aluldetermináló művek rendelkezzenek 
esztétikai értékkel. Ráadásul ellentmond annak a tapasztalatunknak, hogy léteznek olyan 
művek, amelyek bár aluldeterminálják az értelmezéseket, esztétikailag nem értékesek.

Továbbá: az elv vagy értelmezéstípusokról, vagy értelmezéspéldányokról szól. Az első 
esetben azt követeli meg az esztétikailag értékes művektől, hogy különböző típusú értel-
mezéseket hívjanak életre, tehát teljesen eltérő interpretációs technikák alkalmazásával is 
megnyíljanak az olvasó számára. A második esetben pedig azt várja el tőlük, hogy külön-
böző értelmezéspéldányokat generáljanak, tehát az olvasó egyazon interpretációs módszer 
segítségével a mű több különböző értelmezését tudja előállítani.26 Az első esetben minden 
mű triviálisan eleget fog tenni az elvnek, hiszen más és más interpretációs technikákat 
alkalmazva bármely mű többféleképpen értelmezhető – legfeljebb némelyik interpretáció 
izgalmas lesz, némelyik érdektelen, és elképzelhető olyan interpretációs módszer, amelynek 
segítségével semmit nem tudunk mondani egy adott szövegről. A második esetben vagy 
szintén minden mű eleget fog tenni az elvnek (amennyiben a „retrospektív” újraolvasás 
automatikusan új értelmezés előállításával jár együtt), vagy csak azok a művek fognak 
eleget tenni neki, amelyek tudatosan eldöntetlenségeket, „üres helyeket” tartalmaznak. Ám 
ha ezt tesszük meg az esztétikai érték mércéjéül, felfogásunk nem illeszkedik a kulturális 
piac működésének gyakorlatához. A konzervatív ízlésű olvasók által preferált irodalmi 
konvenciórendszerek többsége nem írja elő, hogy a művek „üres helyeket” tartalmazzanak 
(jóllehet van olyan, amelyik előírja, gondoljunk csak a thrillerek „lebegtetett” befejezései-
re!) – így az elv még ebben a gyengített változatban sem felel meg a céljainknak.

Vegyük észre, hogy az Aluldetermináció Elve erősebb változatában nem kompatibi-
lis a Nyelvközpontú Esztétizmus Elvével. Míg ez utóbbi egyetlen speciális olvasásmód 
– lásd „jó” mondatok, vagy a szubjektum és a nyelv viszonya – sikeres alkalmazhatósá-
gától tette függővé az esztétikai érték kérdését, addig az előbbi többféle értelmezéstípus 
lehetőségét követeli meg. (A két elv csak úgy tartható fenn egyszerre, ha az Aluldeter-
mináció Elvét jelentősen gyengítjük: úgy, hogy ne értelmezéstípusokról, hanem értelme-
zéspéldányokról szóljon.)

Befejezésként a három elv viszonyának áttekintése érdekében vezessünk be egy 
negyediket, a Konvencionalitás Elvét:

A�konvencionalitás�elve: egy irodalmi szöveg helyes értelmezését egyértelműen 
meghatározzák a szöveg műfaji kódjai; azok az irodalmi kódok, amelyek a mű 
megszületésének vagy a mű befogadásának pillanatában konvencionálisan a 
szöveg műfajához tartoznak.

25 Joggal mondhatná valaki, hogy ez már közel sem ugyanaz az értelmezés, hiszen az olvasó mintegy 
„retrospektíve”, a megfejtés irányából fogadja be a szöveget, tehát nem azt az olvasói szerepet tölti be, 
amelyet a mű konvencionálisan felkínál számára (legalábbis az első olvasás idejére). Az ellenvetés jogos; 
ám minden attól függ, hogyan individuáljuk az értelmezéseket vagy az értelmezési eljárásokat. Ha ennyire 
szűk értelmezésfogalommal dolgozunk, akkor minden mű triviálisan meg fog felelni az Aluldetermináció 
Elvének: lényegében minden szöveg aluldeterminálja az értelmezéseket, hiszen minden szöveget végig 
lehet olvasni „retrospektíve”.

26 Természetesen az értelmezéspéldányokat még ezen a szinten sem a konkrét, egyedi értelmezésekkel 
azonosítjuk, hiszen így az Aluldetermináció Elve tökéletesen üres lenne: mivel minden mű újraolvasásával 
új értelmezéshez jutunk, következésképpen minden mű aluldeterminálja az értelmezéseket.
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A Radikális Poétikai Újszerűség és a Nyelvközpontú Esztétizmus hívei választhatnak, 
hogy elfogadják-e az elvet. Dönthetnek úgy, hogy revizionista szellemű elemzéssel állnak 
elő, tehát megengedik, hogy a poétikai és nyelvi újszerűség csak utólagos�perspektívá-
ból, az elemzés pillanatában táruljon fel az értelmező számára – ebben az esetben érte-
lemszerűen tagadniuk kell a Konvencionalitás Elvét. (Az utólagosság itt egyszerre jelenti 
a mű megszületésének pillanatában érvényes és az értelmezés megszületésének pillana-
tában érvényes konvencióktól való eltérést.) De megtehetik, hogy elfogadják az elvet, s 
azt állítják: a poétikai siker annak függvénye, hogy a mű ténylegesen képes volt-e vagy 
képes-e felforgatni a szöveg értelmezését meghatározó, készen kapott műfaji és nyelvi 
konvenciókat – tehát képes-e a szó szoros értelmében értelmezhetetlennek bizonyulni a 
hagyományos eszközöket alkalmazó olvasók számára.27

Az Aluldetermináció Elvének hívei szintén választhatnak. Vagy elfogadják a Kon-
vencionalitás Elvét, és kizárólag azokat a műveket tartják esztétikailag értékesnek, ame-
lyek konvencionálisan többféle értelmezést engednek meg (akár értelmezéstípusokról, 
akár értelmezéspéldányokról van szó); vagy tagadják az elvet, és azt állítják, hogy az 
esztétikailag értékes művek mindig többféle értelmezést hívnak életre, amelyek közül 
legalább egynek el kell szakadnia a konvencionális műfaji kódoktól, tehát radikálisan 
újszerűnek kell lennie (ilyenkor értelemszerűen értelmezéstípusokról beszélünk).

Ezzel szemben én azt állítom, hogy a széles olvasóközönséget megcélzó iroda-
lomkritika napi gyakorlatának a Konvencionalitási Elv egy gyengített változatára kell 
támaszkodnia. Az elv a következőt mondja ki: amennyiben�konvenciókövető�művel�van�
dolgunk, a szöveg műfaji kódjai által meghatározott értelmezést kell preferálnunk, tehát 
az esztétikai siker megítélését elsősorban a konvencionális kereteken belüli kreativitás 
mértékétől kell függővé tennünk – nem pedig a poétikai és nyelvi újszerűségtől, vagy at-
tól, hogy a mű aluldeterminálja-e a konvencionális értelmezéseket. Ugyanis ez az eljárás 
illeszkedik a legjobban a kulturális piac gyakorlatához: a széles nagyközönség konzer-
vatív, de igényes ízlésű olvasói nem poétikai újszerűséget, nem a szubjektum és a nyelv 
viszonyának újfajta felmutatását, és nem sokszoros újraértelmezhetőséget keresnek az 
irodalmi művekben, hanem a számukra ismerős műfaji konvenciók biztos kezű, kreatív 

alkalmazását szeretnék esztétikai élvezetet okozó módon megtapasztalni. Mondanom 
sem kell: a poétikai és nyelvi értelemben radikálisan újszerű, és az értelmezés lehetőségét 
tudatosan megsokszorozó művek híveiről is hiba lenne megfeledkezni – ám ezt a hibát 
a kortárs magyar irodalomkritika szerencsére jóval ritkábban követi el.28

3. A lektűr definíciója

Azt állítottam: az esztétikai érték kérdését el kell választanunk a poétikai–nyelvi újsze-
rűség és az újraértelmezhetőség kérdésétől. Fel kell adnunk azt a meggyőződésünket, 

28 Nem vettem fel az elvek közé a magyar irodalomkritika egyik legfontosabb öröklődő esztétikai–mód-
szertani előfeltevését, az Önmegismerés Elvét. Az elv a művek és a befogadó viszonyában próbálja 
megragadni az értékes és az értéktelen irodalom különbségét:

(E) Az önmegismerés elve: az értékes irodalmi művek önmegismerésünk eszközei.

Az elv ebben a formájában meglehetősen üres; nem több puszta szlogennél. Minden attól függ, mit ér-
tünk önmegismerésen. Induljunk ki abból, hogy minden irodalmi műalkotás sajátos módon reprezentálja 
a tárgyát (ez elég józan feltevésnek tűnik). Amennyiben azt akarjuk mondani, hogy az irodalmi műalkotás 
önmegismerésünk eszköze, két kézenfekvő megoldás közül választhatunk. Vagy azt mondjuk, hogy az 
irodalmi műalkotások befogadása során mindig választ keresünk arra a kérdésre, hogy az adott műalko-
tások által nyitott sajátos perspektíva mennyiben különbözik a miénktől, mennyiben adott számunkra 
másképpen a világ az észlelésben és a műalkotás tapasztalatában – azaz a műalkotás sajátos perspektíváját 
kontrasztíve a magunkéra vonatkoztatjuk. Vagy azt mondjuk, hogy az értékes művek közvetve vagy köz-
vetlenül mindig a befogadóról szólnak: az olvasónak arra kell rájönnie, hogy a műalkotás adott esetben 
miért éppen Anna Kareninaként reprezentálja őt – s miközben a világot Anna Kareninaként tapasztalja 
meg, váratlanul választ kap számos korábbi kérdésére önmagával kapcsolatban.

Vegyük észre: ez utóbbi leírás fenomenológiai értelemben szinte biztosan nem reális (mint ahogyan 
az elv további, szokásos értelmezései sem, amelyek a katarzis élményének ilyen vagy olyan, jellemzően 
kissé patetikus leírásaira szoktak támaszkodni). Egyszerűen nem igaz, hogy a remekművek (és csak azok!) 
szükségképpen efféle erősen empatikus olvasásmódokat hívnának életre. („Egészen biztos vagyok benne, 
hogy az Anna�Karenina�semmilyen értelemben nem szól rólam, sem végső soron, sem másként. Esetleg 
a Micimackó�egyik-másik részlete, talán, de az Anna�Karenina�semmiképpen�sem” – írta Jerry Fodor egy 
helyen.) A befogadói azonosulás mértéke (vagy a megrendülésre való hajlam) a befogadó egyedi pszi-
chológiai make-upjának, tehát a befogadót jellemző pszichológiai beállítódásoknak, hangoltságoknak, 
attitűdöknek stb. a függvénye. Természetesen dönthetünk úgy, hogy nem törekszünk a befogadás folya-
matának fenomenológiailag reális leírására, mert csak a saját élményünkről szeretnénk beszélni, s nem 
kívánjuk azt generalizálni, vagy nem is leírás a célunk, hanem valamiféle normatív elmélet megalkotása 
– ez esetben nincs mivel vitatkoznom.

Másrészt, és ez magyarázza, miért nem vettem fel az Önmegismerés Elvét a fenti elvek közé: az elvből 
önmagában nem következik semmi a művek esztétikai értékére nézve. Minden mű sajátos perspektívából 
reprezentálja tárgyát, minden művet képes vagyok önmegismerésem eszközeként használni – ha csak ki 
nem kötjük, hogy az irodalmi műalkotásoknak újszerű�perspektívát kell nyitniuk a világra vagy önma-
gunkra. Ám ekkor már a Radikális Poétikai Újszerűség Elvének valamelyik változatánál járunk. Ha az 
Önmegismerés Elvét nem kapcsoljuk össze a radikális újszerűség igényével, és ha az esztétikai önmegis-
merés fogalmát nem a reflexív olvasói azonosulásra vagy a katarzis élményének átélésre alapozzuk, semmi 
nem következik belőle a művek esztétikai értékével kapcsolatban. (Ha viszont ezekre alapozzuk, akkor 
tartalmas esztétikai elvhez jutunk, hiszen bizonyos művek alkalmasabbak az olvasói azonosulás vagy a 
katarzis kiváltására, mint mások – ám az elv nem pontosan azokat a műveket fogja a „szépirodalom” 
kategória alá rendelni, amelyeket hagyományosan „szépirodalmi” műveknek tekintünk, és az eredményül 
kapott felfogás természetesen nem illeszkedik majd a kulturális piac működésének gyakorlatához.)

27 Mindazonáltal a Nyelvközpontú Esztétizmus Elvének hívei könnyebb szívvel választhatják a revizio-
nista elemzések útját, mint a Radikális Poétikai Újszerűség Elvének képviselői. Nem mindegy ugyanis, 
miről állítjuk, hogy elkerülte a kortárs befogadók figyelmét. A Nyelvközpontú Esztétizmus hívei a mű 
esztétikai értékét a nyelvi megformálás újszerűségéhez kötik függetlenül�attól,�hogy�a�nyelvi�megformálás�
kérdései� konvencionálisan� a� szöveg� műfajának� „lényegéhez”� tartoznak-e. Megtörténhet tehát, hogy a 
szöveg újszerű módon mutatja fel a szubjektum és a nyelv viszonyát, ám a kortárs befogadók ezt nem 
veszik észre, mivel nincsenek érvényben olyan explicit konvencionális utasítások, amelyek a nyelvi meg-
formáltság ezen aspektusára vonatkoznának. A Radikális Poétikai Újszerűség híveinek viszont azt kell 
állítaniuk, hogy a mű kortárs vagy mai olvasói magának�a�poétikai�konvenciórendszernek�a megváltozását 
hagyták figyelmen kívül – és ebben az esetben valamilyen hihető magyarázatot kell találniuk arra, hogyan 
történhetett meg, hogy a befogadók szisztematikusan félreértették az általuk olvasott művek működésére 
és értelmezésére vonatkozó konvenciókat. Tanulság: jobban járunk, ha a Radikális Poétikai Újszerűség 
Elve helyett az elv valamilyen speciálisabb változatát fogadjuk el, amely pontosan meghatározza, hogy az 
esztétikailag értékes műveknek milyen�tekintetben kell poétikai újszerűséget hozniuk – ilyenkor ugyanis 
mindig hivatkozhatunk arra, hogy ez az aspektus alacsony konvencionális „szabályozottság” alá esett, így 
érthető, hogy a befogadók figyelmét elkerülte a mű által kirobbantott poétikai forradalom.
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hogy az irodalmi konvenciók biztos kezű alkalmazása (vagy nem szubverzív szándékú 
összekeverése) nem vezethet esztétikai sikerhez. Így viszont nem tudjuk alátámasztani a 
szépirodalom és a lektűrirodalom értékalapú megkülönböztetését – tehát a (B), (C) és 
(D) elv feladásával az (A) elvet, a Megkülönböztetés Elvét is fel kell adnunk.29

A „szépirodalom” és a „lektűr” fogalmi megkülönböztetése mint�értékalapú�megkü-
lönböztetés�tökéletesen elhibázott. Ám értéksemleges, tisztán leíró változatában is annak 
kell tartanunk? Elvégre, csattanhat fel vitapartnerem, mégiscsak van valami különbség 
egy közfogyasztásra szánt, sablonos detektívregény és egy komoly intellektuális munkát 
igénylő, zavarbaejtően összetett remekmű között!

Egyetlen lényegi különbséget találtunk (és minden továbbit erre vezettünk vissza): 
a konvenciókövető művek lényegileg különböznek a konvenciókat felforgató és átala-
kító művektől. A különbség nem éles: olykor nehéz eldönteni, hogy kreatív konven-
ciókövetéssel vagy mérsékelt konvenciósértéssel van dolgunk. (Ad�analogiam: a kreatív 
könyvelő még könyvel, vagy már adót csal?) Merev fogalmi kétosztatúság helyett inkább 
egy skálát kell elképzelnünk, amely a tökéletes konvenciókövetéstől az elképzelhető 
legradikálisabb konvenciósértésig terjed. Minden művet lényegileg jellemez a skálán 
elfoglalt helye: a művekhez hozzárendelt érték megadja, milyen természetű értelmezői 
hozzáállást követel tőlünk a szöveg, mennyire kell és érdemes a megszokott interpretá-
ciós módszereinkhez ragaszkodnunk az olvasás során.

Mindez rendben is lenne, ha konvenciókövető és konvenciósértő művek (elmosó-
dott) határa egybeesne a „lektűr” és a „szépirodalom” tradicionális határával. De nem 
esik egybe. Nemcsak konvenciókövető „lektűrök” és konvenciósértő „szépirodalmi” 
művek léteznek: ismerünk konvenciókövető „szépirodalmat”, és fordítva, a „lektűrmű-
fajok” területén is gyakran találkozhatunk konvenciósértéssel. Való igaz, a széles olva-
sótábort megszólító, népszerű műfajok esetében ritkább a radikális� konvenciósértés, 
hiszen a nagyközönség konzervatívabb ízlésű tagjai nem honorálják a szabályokat gyö-
keresen újrafogalmazó művészi kreativitást, ám ez csupán fokozati különbség. (És nem 
is szükségképpen van így: a nagyközönség ízlése számos tényező függvényében válik 
olyanná, amilyenné – a középiskolai irodalomoktatás például sokat használhat és árthat 
az esztétikai konzervativizmus ügyének.)30 A két megkülönböztetés nem vág egybe, és 
ez nem meglepő: míg a „szépirodalom”/„lektűr” megkülönböztetés műfajokra, addig a 
„konvenciósértő”/„konvenciókövető” megkülönböztetés művekre vonatkozik.31 Hiába 

próbálnánk tehát a „szépirodalom” és a „lektűr” kifejezéseket értékimplikációk nélkül, 
pusztán leíró terminusokként használni, a megkülönböztetés örökli az eredeti értékka-
tegóriák hibáit, rosszul osztja fel az irodalmi szövegek tartományát.

Mit tegyünk? Három lehetőségünk maradt: teljes egészében elvetjük az eredeti meg-
különböztetést „szépirodalom” és „lektűr” között; megőrizzük a terminusokat, ám a 
konvenciókhoz való viszony különbségére vonatkoztatjuk őket (tehát „konvenciókövető 
mű” helyett „lektűr”-t, „konvenciósértő mű” helyett „szépirodalmi mű”-vet mondunk); 
elvetjük az eredeti megkülönböztetést, de a „lektűr”-t megtartjuk, s megpróbálunk szű-
kebb meghatározást adni rá. Mivel a második megoldásnak nincs túl sok értelme, ha 
ragaszkodunk a „lektűr” kifejezés használatához, a harmadik lehetőséget kell választa-
nunk. A továbbiakban egy ilyen definíciót szeretnék megmutatni.

Kiindulópontunk a következő: a konvenciókövető művek halmazán belül különb-
séget tehetünk pusztán konvenciókövető művek és olyan művek között, amelyeknél a 
meglévő poétikai konvenciók alkalmazásának valamilyen további, önmagán�túlmutató 
jelentősége van. Egy profin megírt, igényes, bár kissé sablonos detektívregény nem tesz 
mást, mint pusztán alkalmazza a készen kapott konvenciókat. Egy ilyen mű esztétikai 
sikere annak függvénye, hogy képes-e hibátlanul működtetni a műfaji kódokat, és eköz-
ben megcsillant-e némi kreativitást vagy eredetiséget: képes-e találékonyan megoldani a 
választott poétikai feladatot. Ám megtörténhet, hogy egy mű úgy alkalmazza a készen 
kapott poétikai kódokat, hogy egyúttal� új� funkcióval� ruházza� fel� őket. Lássunk egy 
példát!

Kondor Vilmos regényei (Budapest�noir, 2008.; Bűnös�Budapest, 2009.; A�buda-
pesti� kém, 2010.) a hard-boiled detektívregény és a háborús kémregény műfaji kon-
vencióit alkalmazzák. Ám ennek önmagán túlmutató tétje van: a megidézett műfaji 
kódok révén a szövegek újszerű perspektívát nyithatnak a második világháború előtti 
és alatti Magyarország világára. A főhős idegensége műfaji eszközök révén artikulálódik: 
Gordon Zsigmond egy hard-boiled�krimi hőseként csetlik-botlik, majd tesz igazságot a 
Horthy-korszak Budapestjén. Ám mivel Gordon idegensége nem a mi idegenségünk, az 
olvasó kénytelen nem kizárólag a megszokott, utólagos értelmezési sémák mentén te-
kinteni a modern magyar történelem traumatikus eseményeire és azok előzményeire. Az 
átgondolt irodalomtörténeti játéknak komoly tétje van: a műfaji konvenciók megidézése 
(részben) a történelmi megismerés szolgálatában áll.32

29 Feltéve, hogy nem találunk olyan „belső” kritériumot, amelynek segítségével alátámaszthatnánk a meg-
különböztetést. Elképzelhető, hogy létezik ilyen kritérium; mi több, az is elképzelhető, hogy általános 
elvként megfogalmazva a magyar irodalom öröklődő módszertani-esztétikai előfeltevései közé tartozik. 
Ha van ilyen kritérium, és tartható, ezt gondolatmenetem cáfolatának kell tekinteni.
30 Az összefüggés világos: minél kevesebb különböző irodalmi konvenció működését sajátítja el a diák, 
annál szűkösebb szövegrepertoárból válogathat a felnőtt olvasó – ezért annál erősebben ragaszkodik a 
már jól bejárt esztétikai utakhoz.
31 Pontosabban fogalmazva: mivel a radikálisan újszerű „szépirodalmi” művek lényegükből adódóan 
műfajilag besorolhatatlanok, ezért a megkülönböztetés szigorú értelemben nem műfajokra�vonatkozik 
(„szépirodalmi” műfajok vs.�„lektűrműfajok”), hanem művekre (műfajilag megfoghatatlan „szépirodalmi” 
művek vs.�műfajilag felcímkézhető „lektűrök”) – akárcsak a másik megkülönböztetés. Mindazonáltal a 
gyakorlatban mégiscsak a fenti módon használjuk – azzal a fontos megszorítással, hogy a „szépirodalmi” 

műfajoknak ritkán szoktunk nevet adni (néhány kivétel: tudatáram-regény, esszéregény), ezzel is érzékel-
tetve a „szépirodalmi” művek eredetiségét. Máskülönben mivel magyarázható, hogy a konvenciókövető 
„szépirodalmi” művek általában megtartják „szépirodalmi” státuszukat? (Gondoljunk csak a kilencvenes 
évek „szövegirodalmának” – lám, egy újabb „szépirodalmi” műfajkategória! – műveire. Hiába a kialakult 
konvenciórendszer és a magas fokú konvenciókövetés, nem merült fel, hogy ne „szépirodalommal” lenne 
dolgunk.)
32 Ezt valamivel részletesebben is megírtam három rövidkritikában; lásd Visszajátszás, Magyar�Narancs, 
„Könyvmelléklet”, 2008/23. (június 5.), x–xi; Nyom nélkül, Élet�és�Irodalom, 2009/23. (június 5.), 25; 
Fedőneve: Gordon, Élet�és�Irodalom, 2010/23. (június 11.), 20.
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Innen már csak egy lépés a definíció: nevezzük lektűrnek azt a művet, amely 
pusztán a készen kapott műfaji konvenciók alkalmazásában érdekelt. Negatív formában 
megfogalmazva:

Lektűr =df. Olyan mű, amelynél a felidézett műfaji kódok alkalmazásának nincs 
további poétikai tétje.

Amennyiben szeretnénk tudni, hogy a vizsgált szöveg – a konvenciókövető művek hal-
mazán belül – a lektűrök közé tartozik-e, tegyük fel a kérdést: van-e önmagán túlmutató 
jelentősége a poétikai konvenciók alkalmazásának. Ha nemmel válaszolunk, lektűrrel 
van dolgunk.

4. Problémák, ellenvetések

Gondolatmenetemmel kapcsolatban számos ellenvetés fogalmazható meg. A továbbiak-
ban sorra veszem a legfontosabbakat, s igyekszem választ adni rájuk.

Kezdjük a legegyszerűbbel, a lektűr definíciójával. Joggal a szememre vethetné va-
laki, hogy a definíció ígéretem ellenére értékelő elemet tartalmaz: a lektűrök esetében a 
műfaji kódok alkalmazásának nincs további poétikai�tétje – tehát a lektűrök hiányt szen-
vednek valamiben, aminek értéket szoktunk tulajdonítani. Az ellenvetés azonban nem 
meggyőző. A definícióból csak annyi következik, hogy a lektűrök szerkezete egyszerűbb, 
mint a többi konvenciókövető (vagy konvenciósértő) műveké, ezért a lektűrök kevésbé 
összetett értelmezéseket hívnak életre. Az „egyszerű” és a „bonyolult” ártalmatlan leíró 
terminusok, vagy legalábbis semmi akadálya nincs, hogy így használjuk őket. A szer-
kezeti vagy értelmezésbeli bonyolultságból önmagában nem fakad esztétikai érték; az 
esztétikai érték annak függvénye, hogy a mű milyen színvonalon oldotta meg az általa 
választott – egyszerű vagy bonyolult – poétikai feladatot.

A következő ellenvetés már jóval összetettebb. Gondolatmenetem az irodalmi kon-
venció fogalmát helyezte a középpontba: azt állítottam, hogy az irodalmi konvenciók 
lényegében az olvasók előzetes elvárásaival azonosak a szöveg felépítésével, poétikai 
működésével és a mű által felkínált olvasói szereppel, azaz az olvasás során elvégzendő 
értelmezői feladatokkal kapcsolatban. (Néha az egyszerűség kedvéért úgy beszéltem, 
mintha ezek a konvenciók közvetlenül „benne lennének” a szövegekben; természetesen 
ilyenkor is úgy gondoltam, hogy a konvenciók mindig valamiféle befogadói döntés 
révén kerülnek kapcsolatba a műtípus egyik példányaként felfogott szöveggel.) Ám nem 
vetettem számot azzal, hogy a konvencionális értelmezői műveleteket jellemzően impli-
cit�módon hajtjuk végre, és csak néhány sajátos esetben tesszük őket explicitté – akkor, 
amikor nyilvánosan megfogalmazzuk az értelmezésünket mások számára. Erre viszont 
csak akkor van szükség, amikor az értelmezői műveletek alkalmazása nem automatikus, 
amikor valamilyen zavar támad a befogadás folyamatában. És, mint a gondolatmenetem-
ből is kiderült, elsősorban a konvenciókat felforgató művek képesek rá, hogy megtörjék 
az értelmezés automatizmusát. Következésképpen a konvenciókövető művek jellemzően 

nem szorulnak nyilvános értelmezésre, hiszen nem vetnek fel értelmezési problémákat. 
(Legfeljebb akkor van értelme egy ilyesfajta mű értelmezésével a nyilvánosság elé állni, 
ha az interpretáció újszerű, tehát olyan dolgokat fedez fel a szövegben, amelyeket a 
konvencionális értelmezési eljárások homályban hagytak.) Legyen tehát bármilyen ro-
konszenves is törekvésem a „lektűrműfajok” esztétikai emancipációjára, a projekt célt 
téveszt: a kortárs irodalomkritikának nem feladata a konvenciókövető művek rendszeres 
vizsgálata.

Először is vegyük észre, hogy nem teljesen azt állítottam, amit az ellenvetés nekem 
tulajdonít. Elsősorban nem azért kell a napi kritikának rendszeres figyelemmel kísérnie 
a konvenciókövető művek megjelenését, mert ezek a szövegek értelmezési problémákat 
vetnek fel, és a kritikustól várjuk ezek megoldását értelmezési javaslatok formájában, ha-
nem azért, mert a széles olvasóközönség tagjainak minőségi orientációra van szükségük. 
Félreértés ne essék: a kritikusnak meg kell indokolnia az esztétikai értékítéletét, és ez 
nem képzelhető el másként, mint hogy explicitté teszi az általa végrehajtott interpretáci-
ós műveleteket, tehát értelmezési javaslattal áll elő – még akkor is, ha ez az értelmezési 
javaslat adott esetben nem túl meghökkentő és újszerű. Ám az értelmezési javaslatok 
elsősorban az esztétikai értékítélet megindoklását szolgálják, nem pedig az értelmezési 
zavar feloldását. Másrészt nem vagyok róla meggyőződve, hogy valóban csak akkor ten-
nénk explicitté az általunk végrehajtott interpretációs műveleteket, amikor az értelmezés 
nem magától értetődő. Láttuk, akkor is így járunk el, amikor meg kell indokolnunk az 
esztétikai értékítéletünket; de nem csak ilyenkor: akkor is, amikor a – mégoly magától 
értetődő – értelmezésünket valamilyen okból izgalmasnak, érdekesnek vagy gondolatéb-
resztőnek találjuk. Lehet azt mondani, hogy ebben az esetben túlterjeszkedünk a szűken 
vett irodalom területén, mert valójában már a mű által felvetett etikai, politikai vagy 
másféle kérdésekkel foglalkozunk, ám ez szerintem nem szerencsés állítás. Irodalom és 
nem irodalom ilyesféle szétválasztása nehezen indokolható – és ennél már csak az indo-
kolható nehezebben, hogy a napi kritikának is végre kellene hajtania ezt a szétválasztást.

A harmadik ellenvetés szintén a gondolatmenet alapjait támadja. Érvelésem során 
az esztétikai értéket egyértelműen összekapcsoltam az esztétikai élvezettel. Márpedig ez 
nem volt helyes: az esztétikai érték nem minden esetben jár együtt esztétikai élvezettel, 
és az esztétikai élvezet nem mindig az esztétikai érték jele. A „lektűrműfajok” élvezet-
centrikusak, lényegük abban áll, hogy közvetlen élvezetet nyújtsanak a befogadónak, 
aki a szórakozásért és gyönyörködésért cserébe hajlandó lemondani az értelmezésről. A 
„szépirodalmi” művek viszont értelmezéscentrikusak, ennek folytán gyakran nem okoz-
nak élvezetet. A befogadó zavart érez, és komoly intellektuális erőfeszítéseket kell tennie 
a mű „felnyitása” érdekében – ám sem a zavar, sem az intellektuális erőfeszítés nem fér 
össze az élvezettel. (Az már más kérdés, hogy a zavar leküzdése után, az intellektuális 
erőfeszítés jutalmaként az olvasó eljut az esztétikai élvezetig, ám ezt az utat kevesen 
vállalják.) Kis túlzással: ha van valami, ami az elmélyült olvasás útjában áll, az pontosan 
a könnyű esztétikai élvezet.

Az ellenvetés arra a hibás feltételezésre támaszkodik, hogy az esztétikai élvezet vala-
miféle egyszerű kellemességérzet átélésével lenne azonos, amiről jellemzően a „tetszik”–
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„nem tetszik” terminusaiban szoktunk beszámolni. Az esztétikai élvezet ezzel szemben 
mindig fogalmi közvetítésre szorul; ha tetszik, az (explicitté tehető) implicit értelmezési 
eljárások végrehajtása során tapasztaljuk meg. Pontosan ez az eliminálhatatlan kognitív 
komponens különbözteti meg az egyszerű fizikai élvezetektől. Az irodalmi műalkotások 
per�definitionem�csak az értelmezésük révén képesek élvezetet okozni a befogadónak, 
nem pedig taktilis, ízbeli és egyéb fizikai tulajdonságaik révén (pontosabban így is, 
ám ebben az esetben irreleváns, hogy az élvezetet okozó tárgy műalkotás-e) – követke-
zésképpen az állítólagos „szépirodalmi” művek pontosan ugyanolyan mechanizmusok 
közreműködésével okoznak esztétikai élvezetet, mint az állítólagos „lektűrök”. Az már 
más kérdés, hogy az interpretációs eljárások automatizmusának felfüggesztése hogyan 
árnyalja az esztétikai élvezetet; mindenesetre az a gyanúm, hogy a jelenség megértéséhez 
nem jutunk sokkal közelebb, ha pusztán az esztétikai élvezet irányából közelítünk.

De nem akarom megkerülni a problémát: valóban van olyan, hogy örömünket lel-
jük egy alacsony esztétikai színvonalú szövegben, viszont nem okoz örömet egy remek-
mű befogadása. Következésképpen hibás döntésnek tűnik az esztétikai sikert szorosan 
összekapcsolni az esztétikai élvezettel: az esztétikailag sikeres művek nem feltétlenül 
okoznak esztétikai élvezetet, és az esztétikai élvezetet okozó művek nem feltétlenül sike-
resek esztétikailag. Ilyenkor azonban szerintem nem közvetlenül az esztétikai élvezetről 
van szó, hanem inkább a személyes ízlésről. Amikor ízlésalapon elutasítok egy művet 
vagy egy irodalmi konvenciórendszert, jellemzően kétféle dolog szokott történni. Vagy 
egyszerűen nem ismerem azokat az értelmezési eljárásokat, amelyek alkalmazása révén 
„megnyílhat” számomra a mű, így nem jutok el az értelmezésnek arra a szintjére, ahol 
az esztétikai élvezet megjelenne; vagy elfogadom, hogy a megfelelő interpretációs mód-
szerek alkalmazásával esztétikai élvezethez jutnék, de a mű az értelmezés okozta élvezet 
mellett stilisztikai, tematikai vagy másféle jellemzői révén annyi kellemetlen érzést, olyan 
erős averziót kelt bennem, hogy ez mintegy „elnyomja” az esztétikai élvezetet. (Gon-
doljunk csak a nyomasztó hangulatú remekművekre, az erőszak naturális ábrázolására 
vagy a nagyon karakteres nyelvezetet használó elbeszélő prózára.) Ám azt állítani, hogy 
a széles olvasóközönség tagjai az értelmezés során fellépő esztétikai élvezetet mindig 
alárendelik az egyéb ízléspreferenciáiknak, nem több puszta előítéletnél, amelyet semmi-
féle empirikus bizonyíték nem támaszt alá. (Arról nem is beszélve, hogy ha így lenne is, 
miért lenne baj? Miért kellene elvárnunk egymástól, hogy az irodalom kedvéért átren-
dezzük az ízléspreferencia-rangsorunkat? Mit nyernénk egy ilyen elvárással, mennyiben 
használna esztétikai értékítéleteink nyilvános megvitatásának?)

A negyedik ellenvetés egészen más irányból támadja a gondolatmenetemet. Az 
érvelés során többször is ódákat zengtem a kulturális piac működéséről, és ez hiba volt. 
Úgy tettem, mintha a piaci verseny privilegizált helyzetbe hozná a fogyasztókat, mintha 
a népszerű műfajok fejlődésére kizárólag az ő igényeik és elvárásaik lennének hatással. 
Holott a helyzet éppen fordítva áll: maga a – tőkeerős vállalkozók által uralt és irányított 
– kulturális közeg alakítja ki az elvárásokat, amelyeknek az új művek igyekeznek minél 
inkább megfelelni. A piac törvényszerűen átstrukturálja a fogyasztó szükséglethierarchi-
áját, és represszív hatalmával elfojtja a bírálatot. Így a népszerű irodalom szövegeitől mi 

sem áll távolabb, mint a poétikai szubverzió – hiszen a poétikai szubverzió jellemzően 
(de sajnos nem mindig!) politikai szubverzióval jár együtt, ami egyértelműen sérti az 
uralkodó osztályok érdekeit. Pontosan az lenne a napi kritika feladata, hogy a szó esz-
tétikai és politikai értelmében kritikát�gyakoroljon a kulturális fogyasztás, így közvetve 
a fennálló rendszer felett. Hogy hangot adjon a perifériára szorultaknak, hogy bátran 
vállalt nonkonformizmussal nemet mondjon a felső-középosztálybeli fehér férfiak elnyo-
mó kultúrájára és esztétikai ideológiájára.

Mint a korábbiakból is kiderülhetett, a rendszerkritikai attitűd valóban igen távol 
áll tőlem. Elismerem, gondolatmenetem során végig adottnak vettem a kulturális piac 
működését, s nem szólítottam fel annak mélyreható megváltoztatására. Más szemüveget 
viselünk: ahol vitapartnerem hatalmi érdekek által korrumpált ízlésű, félig öntudatlan 
fogyasztókat lát, ott én átgondolt döntéseket hozó, esztétikai ízlésítéleteikre reflektáló, 
és azokat nyílt vitákban megindokló, szabad és autonóm individuumokat látok. Ponto-
sabban fogalmazva: úgy gondolom, egy irodalomkritikusnak ebből a feltételezésből kell 
kiindulnia, hogy a kritikai tevékenység valóban párbeszéd legyen, ne pedig – mégoly 
szeretetteljes és együttérző – kioktatás.

Másfelől pedig nehezen tudom elképzelni, hogy a „magasirodalom” és „lektűr” 
értékalapú szembeállítása jól szolgálná a rendszerkritika és az esztétikai–politikai eman-
cipáció ügyét: a másik ember racionalitásának kétségbevonása és ízlésének stigmatizálása 
aligha vezet el a vágyott célhoz. Ha viszont partnernek tekintjük az olvasót, nagyon 
sok mindent meg tudunk beszélni egy-egy irodalmi mű apropóján – anélkül, hogy meg-
próbálnánk egymást „felemelni” a „magasirodalom” vagy az igazságos és jó társadalom 
ideájának világába.
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Lefele�menjek�vagy�felfele?
Nekem�minden�egyformán�popzene...

(Európa Kiadó: Popzene)

1. A probléma

Mikor a hétköznapok során kulturális kérdésekről gondolkodunk, jellemzően igaznak 
szoktunk tartani két – első pillantásra együttesen inkonzisztensnek tűnő – tételt:

(I) A magaskultúra alkotásai (i) lényegileg (azaz: természetükben)�különböznek 
a populáris kultúra alkotásaitól, és (ii) ez a különbség értékkülönbséget generál 
közöttük.

(II) Magaskultúra és populáris kultúra határai történetileg változnak.33

Az (I) tétel (i) feltétele nem csupán azt mondja ki, hogy minden magaskulturális al-
kotáshoz találhatunk legalább egy olyan tulajdonságot, amellyel a populáris kultúra 

alkotásai nem rendelkeznek, hanem azt is, hogy ez a tulajdonság a kérdéses alkotás mint�
magaskulturális� alkotás� lényegi tulajdonságai közé tartozik. (Másképpen fogalmazva: 
egy alkotás mint magaskulturális alkotás – legalább részben – ettől a tulajdonságtól 
vagy tulajdonságok csoportjától az, ami.) A (ii) feltétel értelmében e tulajdonság vagy 
tulajdonságcsoport megléte szükséges feltétele az esztétikai értéknek. A populáris kultú-
ra alkotásai természetüknél fogva nem rendelkeznek esztétikai értékkel; a magaskultúra 
alkotásai rendelkezhetnek – és az esztétikai értéknek (legalább részben) e tulajdonság 
vagy tulajdonságcsoport a forrása.34

A (II) tétel azt állítja, hogy számos olyan alkotás létezik, amelyet a saját korában 
a populáris kultúra alkotásaként tartottak számon, később mégis kiérdemelte a „ma-
gaskulturális alkotás” címkéjét. És fordítva, a kortárs fogyasztók által magaskulturális 
alkotásként tisztelt művek a későbbi korok közvéleményének szemében elveszthetik ma-
gaskulturális rangjukat. (Az előbbi jelenségre jó példa a műfajteremtő életművek klasz-
szicizálódása, gondoljunk csak Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes-elbeszéléseire 
vagy Edgar Allan Poe novelláira. Továbbá ide tartoznak a saját korukban is rendkívül 
népszerű klasszikusok, mondjuk a Varázsfuvola, vagy a Mozart-művek többsége. Ellen-
kező irányú változással akkor van dolgunk, amikor mondjuk egy kultúrtörténeti tanul-
mányban azt olvassuk egy íróról, zeneszerzőről vagy festőről: „korának ünnepelt szer-
zője volt”, aki „műveivel igényesen kiszolgálta a közízlést”. Gondoljunk csak a magyar 
irodalomból a „kalandregényíró” Jókai Mórra vagy Herczeg Ferenc teljes életművére.)

A két tétel együttesen inkonzisztensnek tűnik. Ha a magaskultúra és a populáris 
kultúra alkotásai lényegileg különböznek egymástól, akkor az egyes alkotások magaskul-
turális vagy populáris kulturális státusza nem változhat meg az időben. A róluk�szóló�
tudásunk természetesen megváltozhat, ezért ha ragaszkodni szeretnénk az (I) tételhez, és 
tagadni akarjuk a (II)-t, azt kell állítanunk: a fogyasztók időnként tévednek�az alkotások 
természetével kapcsolatban. Ha mégsem szeretnénk a fogyasztók tévedésére hivatkozni, 
valahogyan meg kell tudnunk mutatni, hogy a magaskulturális alkotások természetének 
állandósága nincs ellentmondásban magaskultúra és tömegkultúra határának történeti 
változásával – mondjuk úgy, hogy a magaskulturális alkotások relációs tulajdonságaira 
hivatkozunk. Ezt a stratégiát (az [I] tétel elfogadását és védelmezését) realista stratégiá-
nak nevezem. A realista szerint a magaskultúra és a populáris kultúra alkotásai között 
ontológiai különbség van: a magaskultúra alkotásai részben (szükségképpen) más tulaj-
donságokkal rendelkeznek, mint a populáris kultúra alkotásai, következésképpen más 
és más azonosság- és perzisztenciafeltételek tartoznak hozzájuk. Az antiesszencialista 

Magasművészet és tömegkultúra: 
a nem létező értékkülönbség nyomában*

* Jelen tanulmány „A magasművészettől a tömegkultúráig” címmel megrendezett konferencián (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 2012. február 17.) elhangzott előadás szerkesztett és jelentősen bővített válto-
zata. Szeretnék köszönetet mondani a konferencia résztvevőinek a vita során elhangzott megjegyzéseikért, 
valamint Kajtár Lászlónak, Márton Miklósnak, Mátyási Róbertnek, Réz Annának és Zvolenszky Zsófiá-
nak, hogy elolvasták és részletes kommentárokkal látták el a tanulmány korábbi változatát. A szöveg gon-
dolatmenetét „High artworks and mass artworks: in search of the (non-existent) difference in aesthetic 
value” címmel 2014. február 6-án a Közép-európai Egyetemen a Human Project olvasószemináriumán 
is előadtam; köszönöm a résztvevőknek és a Human Project kutatócsoport jelen lévő tagjainak (Bátori 
Zsoltnak, Betegh Gábornak, Ryan Cooknak, Mátyási Róbertnek, Nyulászi Magdolnának, Veres Máténak 
és Curie Virágnak) az inspiratív megjegyzéseket. Az írás a MAG Zrt. által támogatott BETEGH09 projekt 
keretében készült.
33 A művészetfilozófia területén legfeljebb csak erős megszorításokkal beszélhetünk „természetes” vagy 
„hétköznapi” intuíciókról. (Erről részletesebben lásd Bárány 2013.) Ezért talán helyesebb lenne így fo-
galmazni: vannak olyanok, akik a hétköznapok során hajlamosak igaznak tartani a fenti két – együttesen 
inkonzisztens – kijelentést. A művészeti intuíciók kérdésének, bár messzire vezet, témánk szempontjából 
nincs közvetlen jelentősége. Fogadjuk el, hogy a továbbiakban a fenti két tétel inkonzisztenciájának 
feloldásáról lesz szó – és tegyük félre azt a problémát, hogy ezek a művészettel kapcsolatos természetes 
meggyőződéseinket tükrözik-e, illetve hogy egyáltalán vannak-e a művészettel kapcsolatban természetes 
meggyőződéseink.

34 A továbbiakban az esztétikai érték következő modelljével dolgozom. Az esztétikai értéket meghatáro-
zott tulajdonságok jelenléte alapozza meg: az alkotás azért értékes, mert�rendelkezik ezekkel a tulajdon-
ságokkal. Ha egy alkotás, amelytől elvárhatjuk, hogy esztétikailag értékelhető legyen, nem rendelkezik 
ezekkel a tulajdonságokkal, akkor az az alkotás esztétikailag gyenge vagy rossz. Ebben a fogalmi keretben 
tehát a negatív esztétikai értékítéletet mindig valamilyen fogyatékosságra vagy hiányra vezethetjük visz-
sza. (A modellben nincsenek negatív esztétikai értékek, és az esztétikai értéknek nincsenek fokozatai. 
A modell az alkotások esztétikai tulajdonságaira adott hétköznapi reakcióinkból csupán annyit próbál 
megragadni, hogy bizonyos alkotásokat esztétikai értelemben jónak, más alkotásokat pedig rossznak 
ítélünk; a pozitív értékítélet pedig a kiinduló feltevésünk szerint szisztematikusan együttjár meghatározott 
tulajdonságok jelenlétével az alkotásban.)
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fordított stratégiát követ: tagadja (I)-et, és igaznak tartja (II)-t. A magaskulturális alko-
tások és a populáris kulturális alkotások megkülönböztetése nem az alkotások intrinzi-
kus (formai, strukturális vagy tartalmi), esetleg relációs (művek és fogyasztók speciális 
kapcsolata) tulajdonságain múlik, hanem kizárólag intézményes vagy másféle „külső” 
társadalmi tényekre vezethető vissza. Az antiesszencialista szerint magaskulturális és 
populáris kulturális alkotások között nincs�ontológiai különbség, s így a művek feltéte-
lezett értékkülönbségét nem alapozza meg semmi. Egyszerűen arról van szó, hogy bizo-
nyos alkotásokat konvencionálisan�értékesnek tartunk, másokat értéktelennek, s ahogy 
a konvenciók – a társadalmi változásokkal összhangban – megváltoznak, a fogyasztók 
értékítélete is követi ezt a változást. Létezik azonban egy harmadik stratégia is. A konzer-
vatív�stratégia híve szerint az (I) és a (II) tézis inkonzisztenciáját nem�kell�feloldani: a két 
tézis lényegét tekintve másról szól, más szerepet tölt be a hétköznapi társalgásainkban, 
más módon kapcsolódik össze a művészetfogyasztás gyakorlatával.

Tanulmányomban számba veszem az inkonzisztencia feloldásának fenti három stra-
tégiáját. Mivel a realista stratégia áll a figyelmem középpontjában, a konzervatív és az 
antiesszencialista érveléssel csupán rövidebben foglalkozom írásom 3. részében. A 4. 
részben részletesen megvizsgálom, hogy a realista művészetfilozófus milyen javaslatokkal 
állhat elő a magaskulturális és populáris kulturális alkotások ontológiai különbségét 
és az alkotások esztétikai értékének különbségét megalapozó tulajdonságokat illetően. 
Amellett fogok érvelni, hogy ezek a tulajdonságok – ha ugyan valóban a magaskulturális 
alkotásokra és csak azokra jellemző tulajdonságokról van szó – nem�alapozzák�meg a 
feltételezett értékkülönbséget. Mielőtt azonban rátérnék a három stratégia vizsgálatára, 
érdemes két fontos részletet tisztázni. Milyen viszonyban áll egymással a magaskultúra 
és a populáris kultúra alkotásainak feltételezett értékkülönbségére vonatkozó kérdés, va-
lamint a „mi a műalkotás?” kérdése? Milyen fogalmi kapcsolat van „populáris kultúra” 
és „tömegkultúra” között?

2. Alkotások és műalkotások, populáris kultúra és tömegkultúra

Először is: a „mi a műalkotás?” kérdését gondosan el kell választani a magaskultúra és 
a populáris kultúra alkotásainak feltételezett értékkülönbségére vonatkozó kérdéstől.

A hétköznapokban nem mindig hajtjuk végre ezt az elválasztást. Amikor egy eszté-
tikai vita során az (I) tézissel összhangban azt mondjuk a populáris kultúra valamelyik 
alkotására, hogy „Ez nem is műalkotás” (vö.: „Amit Coelho ír, az nem irodalom” stb.), 
akkor látszólag nem teszünk különbséget a két kérdés között. Ilyenkor úgy érezzük, 
hogy a szóban forgó alkotásból annyira hiányzik valami, ami értékessé tenné, hogy 
már nem is tekinthetjük műalkotásnak. Miközben más pillanatokban készséggel elis-
merjük, hogy léteznek esztétikailag gyenge műalkotások is, következésképpen pusztán 
minőségbeli okokból egyetlen alkotás sem kerülhet át a műalkotások világából a puszta 
reprezentációk világába. Intuitív ítéleteink együttesen ellentmondáshoz vezetnek: azt 
gondoljuk, hogy az esztétikailag gyenge alkotások valójában nem is műalkotások, ám 
meg vagyunk róla győződve, hogy bizonyos műalkotások esztétikailag gyengék, tehát 

igenis léteznek esztétikailag gyenge műalkotások. (Nem pusztán fokozati különbségről 
van szó; adott esetben hajlamosak lennénk elismerni, hogy vannak esztétikailag nagyon�
gyenge�műalkotások is.)

Az ellentmondás feloldása érdekében két úton indulhatunk el. Az egyik lehetőség, 
hogy azt mondjuk, a műalkotások kérdése természetes módon összekapcsolódik a po-
puláris kulturális alkotások és magaskulturális alkotások esztétikai különbségének kérdé-
sével: az esztétikai érték különbségéért felelős tulajdonságok részét�képezik a műalkotás 
szükséges és elégséges feltételekből álló definíciójának. (Egészen pontosan: a „műalkotás-
nak levés” szükséges�feltételei közé tartozik, hogy a tárgy rendelkezzen ezzel a tulajdon-
sággal vagy tulajdonságok ezen csoportjával.) Ám ha ezt a megoldást választjuk, még 
nem kell feladnunk azt az intuíciónkat, hogy léteznek rossz, azaz esztétikailag gyenge 
műalkotások. Elképzelhető, hogy a rossz műalkotások egy másik� tulajdonság (vagy 
tulajdonságcsoport) hiánya miatt rosszak, nem pedig azon tulajdonság (vagy tulajdon-
ságcsoport) hiánya miatt, amelynek köszönhetően az alkotások bebocsáttatást nyertek 
a műalkotások világába.

Az elemzés részleteit azonban jóval nehezebb kidolgozni, mint gondolnánk. Te-
gyük fel, hogy elméletünk szerint egy dolog akkor műalkotás, ha rendelkezik az A, B�és 
C�tulajdonságokkal, és a B�tulajdonság megléte szükséges, de önmagában nem elégséges 
feltétele az esztétikai értéknek. Így tehát a B�tulajdonság lesz az, ami különbséget tesz 
magaskulturális műalkotások és a populáris kultúra alkotásai között. Ha szeretnénk 
megengedni a rossz műalkotások létezését, meg kell jelölnünk egy további D� tulaj-
donságot is, amely önmagában szintén szükséges, és B-vel együtt elégséges feltétele az 
esztétikai értéknek. Ebben az esetben viszont el kell tudnunk magyarázni, hogy (i) a 
populáris kultúra alkotásai rendelkezhetnek-e D-vel, és ha igen, akkor (ii) miért inkább 
B�tesz különbséget magaskulturális műalkotások és populáris kulturális alkotások kö-
zött, mintsem D. (Vegyük észre: a rossz magaskulturális műalkotások létezése akkor is 
magyarázati feladatot ró a realistára, ha a „műalkotás”-t pusztán leíró terminusnak te-
kinti; ezért erre a kérdésre később röviden még visszatérek.) Természetesen nem lehetet-
len ilyen elemzéssel előállni, és vannak filozófusok, akik szerint érdemes megfizetnünk 
az esztétikai érték ilyesféle „kétszíntű” elméletének kidolgozásával járó költséget azért, 
hogy a „műalkotás”-t továbbra is értékelő fogalomnak tekinthessük.35

35 A realista filozófusnak el kell döntenie, hogy a B�és a D�tulajdonság metafizikailag független-e egy-
mástól. Ha – változatos okokból (például mert nem szeretnénk két� teljesen�különböző tulajdonságra 
visszavezetni az esztétikai értéket) – amellett szeretnénk elkötelezni magunkat, hogy a két tulajdonság 
szoros kapcsolatban áll egymással, esetleg azt mondhatjuk: a magaskulturális alkotások esztétikai érté-
kéért szavatoló, a műalkotás definíciójának részét képező B�tulajdonság meghatározható [determinable] 
tulajdonság, a rossz műalkotások esetében hiányzó D� tulajdonság pedig meghatározott [determinate] 
tulajdonság. (A színes�meghatározható tulajdonság, amely számos különböző meghatározott tulajdon-
ság – piros, zöld, bézs�stb. – formájában instanciálódik a konkrét fizikai tárgyakban.) Példának okáért: a 
műalkotások – szemben a puszta reprezentációkkal és a populáris kultúra alkotásaival – aluldeterminálják 
az értelmezést; ám a rossz műalkotások esetében ezek a lehetséges értelmezések egyszerűen unalmasak 
vagy érdektelenek. Ez járható útnak tűnik, ha�elfogadjuk azt az elgondolást, hogy az esztétikailag rossz 
műalkotások egyszerre esztétikailag értékesek mint�műalkotások (hiszen aluldeterminálják az értelmezést), 
és esztétikailag értéktelenek mint�konkrét�műalkotáspéldányok�(hiszen a lehetséges értelmezéseik érdek-
telenek); és pontosan�azon�tulajdonság révén lesznek műalkotásként értékesek, amelynek révén konkrét 



6766

A másik lehetőség, hogy azt állítjuk: a műalkotás definíciójának olyan tulajdonsá-
gokat kell megragadnia, amelyek nem ruházzák fel automatikusan esztétikai értékkel 
a kérdéses tárgyat. A művészetfilozófusok jellemzően ezt az utat választják, s olyan 
műalkotásdefinícióval próbálnak előállni, amely nem érzékeny a műalkotások esztéti-
kai értékére, ám amelynek révén magyarázatot adhatunk rá, miért� rendelkezhetnek�a 
műalkotások esztétikai értékkel. (Erről lásd Danto 1981/2003; valamint jelen kötet első 
írását [Bárány 2005].)36 A magaskultúra alkotásai és a populáris kultúra alkotásai ebben 
az értelemben egyaránt műalkotások (vagy a revizionista művészetontológiákra tekintet-
tel óvatosabban fogalmazva: a magaskultúra alkotásai és a populáris kultúra alkotásai 
között egyaránt�lehetnek műalkotások). Az (I) tétel ebben az értelmezésben tehát azt 
mondja ki, hogy míg a magaskulturális műalkotások esztétikailag értékesek, addig a po-
puláris kultúra műalkotásai híján vannak az esztétikai értéknek. A tétel újrafogalmazott 
változata:

(I’) A magaskulturális műalkotások (i) lényegileg (azaz: természetükben)�külön-
böznek a populáris műalkotásoktól, és (ii) ez a különbség értékkülönbséget 
generál közöttük.

A tétel természetesen nem mond semmit a populáris kultúra azon alkotásairól (talks-
how-k, valóságshow-k stb.), amelyek nem műalkotások.

És hová tegyük a „Bye Alex Kedvesemje nem is zene” és a hasonló megállapítá-
sokat? Amikor a vita hevében vagy egy-egy kellemetlen esztétikai élmény hatására a 

populáris kultúra valamelyik alkotásától megtagadjuk műalkotás mivoltát, egyszerűen 
túlzunk: az esztétikai érték helyett az ontológiai státuszt vitatjuk el a tárgytól. Miként 
az egyszeri vásárló, aki a bútorszaküzletben azt mondja: „Ez a szék olyan kényelmetlen, 
hogy már nem is szék.” Az eladó – amennyiben a kérdéses tárgy megfelel a székség 
összes funkcionális kritériumának – joggal hívhatná fel a vásárló figyelmét arra, hogy 
ontológiailag kevéssé precízen fogalmazott, hiszen legyen a szék bármilyen kényelmet-
len is, akkor is csak szék marad. De nem érdemes a vásárló megnyilatkozásán számon 
kérni a precizitást, tudniillik a vevő nem szó szerinti értelemben használta a mondatot: 
túlzással, figuratív nyelvhasználattal van dolgunk.

Összefoglalva: a továbbiakban a „műalkotás”-t értékimplikáció nélküli, leíró ter-
minusként használom, s arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen tulajdonságok 
révén alapozható meg a magaskulturális műalkotások és a populáris műalkotások felté-
telezett értékkülönbsége.37

Másodszor: a „populáris kultúra” fogalmát gondosan el kell választani a „tömegkultúra” 
fogalmától, az előbbi terminusnak ugyanis jóval tágabb az extenziója.

Bárhogy definiáljuk is a tömegkultúra fogalmát, tömegkultúráról csupán a modern 
tömegtársadalmak (és vele együtt a tömeges kultúraelőállítás és -fogyasztás) kialakulá-
sától kezdve van értelme beszélni. Noël Carroll (1998) elemzése szerint a „populáris 
kultúra” két értelemben véve is tágabb terminus a „tömegkultúránál”. Egyrészt minden 
olyan műalkotást magába foglal, amely a maga korában népszerűségre tett szert a kul-
túrafogyasztók körében (vagy legalábbis úgy volt megalkotva, hogy széles népszerűség-
re tehessen szert a körükben), függetlenül a termékek előállításának és fogyasztásának 
technikai és társadalmi kontextusától. A Shakespeare korabeli színház éppúgy a popu-
láris kultúra része, mint manapság egy-egy websorozat. Másrészt a „populáris kultúra” 
nem csupán a tömegesen fogyasztott műalkotásokat foglalja magában, hanem azokat 
a kortárs műalkotásokat is, amelyek csupán egyetlen példányban léteznek (népszerű 
festmények, szobrok stb.), vagy amelyek minden előadáspéldánya maga is egyedi műal-
kotás (színházi előadások stb.) – tehát amelyek természetüknél fogva nem fogyaszthatók 
tömegesen, hiszen létezésük minden időpillanatában elvileg korlátozott a potenciális 

műalkotáspéldányokként értéktelenek. (A fenti példában: a szóban forgó dolog esztétikailag értékes mint 
műalkotás, mert aluldeterminálja az értelmezéseket [B], ám esztétikailag gyenge mint konkrét műalko-
táspéldány, mert nem igaz rá, hogy aluldeterminálná a külön-külön izgalmas értelmezéseket [~D].) Szá-
momra ez az elemzés nem túl vonzó, mert az esztétikai érték „kétszintű” elméletét nem igazolja vissza a 
hétköznapi tapasztalat: a fantáziátlan „nyitott műveket” éppúgy falhoz vágjuk, mint az unalmas krimiket. 
Tehát úgy tűnik, nem az a döntő tényező, hogy a művek aluldeterminálják-e az értelmezéseket, és ha 
igen, akkor ezek az értelmezések történetesen érdekesek-e, hanem az, hogy a művek érdekes értelmezé-
sekkel kapcsolódnak-e össze, és ha igen, akkor ezeket az értelmezéseket történetesen aluldeterminálják-e 
a művek. Erős a gyanúm, hogy ha az esztétikai értéket egyszerre több szinten lokalizáljuk (x esztétikai 
értékkel rendelkezik mint műalkotás / mint ez a konkrét műalkotás / mint stb.), akkor valójában mindig 
különböző esztétikai értékekről fogunk beszélni.
36 Ha a művészetfilozófus nem revizionista elmélettel kíván előállni, olyan műalkotásdefiníciót keres, 
amely minden dologra érvényes, amelyet valaha�is�műalkotásnak�tartottak (például: Danto 1981/2003). 
A revizionista művészetfilozófus (például: Currie 1989; Davies 2004) ezzel szemben úgy gondolja, hogy 
a művészetfogyasztók intuíciója időnként téved bizonyos tárgyak ontológiai státuszával kapcsolatban: 
olyan tárgyakat is műalkotásnak vélünk, amelyek valójában nem azok. (A revizionista művészetontológi-
ákkal kapcsolatban lásd például Bárány 2013.) Ám ez a tévedés minden bizonnyal más természetű, mint 
amikor mondjuk konkrét műalkotások esztétikai értékével kapcsolatban tévedünk. Ezért a revizionista fi-
lozófusnak is érdemes lehet olyan definícióval előállnia, amely nem érzékeny az esztétikai érték kérdésére. 
(Természetesen időnként a revizionista művészetelméletet pontosan az motiválja, hogy a szerző szeretne 
kizárni bizonyos – általa értéktelennek tartott – műalkotásokat a műalkotások köréből. Gyanúm szerint 
ez a helyzet Bács–Tőzsér [2012] esetében is. Többnyire mégis inkább valamiféle metafizikai természetű 
motiváció áll a háttérben, nem pedig esztétikai. És vegyük észre: a revizionista filozófusnak is meg kell 
engednie a rossz műalkotások létezését, hacsak nem kíván „duplán” revizionista állásponttal előállni.)

37 Fontos felismerni a fogalmak kapcsolatát és a gondolatmenet dialektikáját. John Andrew Fisher (2004: 
59–60) például egyebek közt azzal támadja Noël Carroll (1998) „tömegkulturális műalkotás”-definícióját 
(lásd fent a következő részben), hogy az abban szereplő első feltétel – tudniillik hogy a kérdéses tárgynak 
műalkotásnak kell lennie – nem helyes, hiszen léteznek olyan tömegkulturális alkotások, amelyek nem 
műalkotások. Válaszában Carroll (2004) teljes joggal hívja fel rá a figyelmet: akár leíró, akár értékelő 
terminusként használjuk a „műalkotás” kifejezést, a műalkotás definíciója konceptuálisan előrébbvaló, 
mint a tömegkulturális műalkotásé. Először számot kell adnunk a műalkotásokról, és csak utána fog-
hatunk hozzá azon műalkotások természetének leírásához, amelyek történetesen a tömegkultúrához 
tartoznak. (Ha az esztétikai érték iménti kétszintű elméletével dolgozunk, akkor természetesen nem lesz 
olyan műalkotásunk, amely a tömegkultúra területéhez tartozna, tehát nem is érzünk majd rá késztetést, 
hogy ilyesféle definícióval álljunk elő.) Tanulság: a „tömegkulturális műalkotás” egyetlen definícióját sem 
cáfolhatjuk meg olyan ellenpéldákra hivatkozva, amelyek – hétköznapi intuíciónk vagy az elméletünk 
szerint – nem műalkotások.
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fogyasztóik köre.38 A tömegkulturális műalkotások tehát részhalmazát képezik a popu-
láris kultúra műalkotásainak.

Carroll (1998: 196–222) a következő definícióval ragadja meg a tömegkulturális 
műalkotások természetét:

x�akkor és csak akkor tömegkulturális műalkotás, ha x�(i) többszörösen ins-
tanciálható műalkotástípus, (ii) amelynek példányai tömeggyártásban jönnek 
létre, és tömeges terjesztésben jutnak el a fogyasztókhoz, valamint (iii) szándék 
szerint – a narratív struktúra, a szimbólumok, a szándékolt hatás, vagy akár a 
tartalom szintjén – olyan szerkezeti jellemzőkkel lettek megalkotva, amelyek a 
lehető legkisebb erőfeszítés árán – gyakorlatilag első látásra, hallásra vagy olva-
sásra – hozzáférést biztosítanak a művekhez képzetlen (vagy relatíve képzetlen) 
fogyasztók lehető legszélesebb tömegei számára.

Az (i) feltétel kiköti, hogy kizárólag olyan dolgok lehetnek tömegkulturális műalkotá-
sok, amelyek maguk is – meghatározott fajtájú – műalkotások (erről fentebb már volt 
szó). A (ii) feltétel a szükséges strukturális, a (iii) feltétel pedig a szükséges esztétikai 
tulajdonságokat adja meg, amelyekkel egy többszörösen instanciálható műalkotásnak 
rendelkeznie kell, hogy tömegkulturális műalkotás lehessen. (A szakirodalomban a [iii] 
feltételt hozzáférhetőségi feltételnek szokás hívni; a továbbiakban én is ezt a szóhaszná-
latot követem.) Az (i) feltétel kizárja a tömegkulturális műalkotások köréből az egyszeres 
műalkotásokat (illetve azokat a műalkotásokat, amelyeknek a példányaik a saját jogukon 
is műalkotások), a (ii) feltétel pedig kizárja a tömegkulturális műalkotások köréből a 
nem tömeggyártásban sokszorosított és terjesztett műalkotásokat. Ha az (i) feltételen 
lazítunk, a (ii) feltételt pedig töröljük vagy megfelelő módon átfogalmazzuk, megkap-
hatjuk a „populáris kulturális műalkotás” definícióját.39

A strukturális vagy formai (ii) feltétel – az ontológiai (i) feltétellel együtt – ön-
magában nem� elegendő a tömegkulturális műalkotás fogalmának meghatározásához, 
lévén a tömeges előállítás és terjesztés nem csupán a tömegkultúra termékeit jellemzi. 
A Párhuzamos�történetek�példányait éppen olyan nyomdatechnikai eljárások segítségé-
vel állították elő, mint A�szitáló�fehér�por�kolostora�példányait, és a kötetek pontosan 
ugyanazokon az utakon jutottak el az olvasóikhoz. (Ugyanez áll a Werckmeister�harmó-
niákra és a Csak�szex�és�más�semmire. És a példákat még hosszan sorolhatnánk a többi 
művészeti ágból; leszámítva persze az egyedi műalkotásokat létrehozó művészeti ága-
kat.) Carroll terminológiájával: az „avant-garde” vagy az „ezoterikus” művészet gyakran 

ugyanolyan módon jön létre, és ugyanazokon a csatornákon keresztül jut el a fogyasz-
tókhoz, mint a tömegművészet. Carroll (1998) „avant-garde” vagy „ezoterikus” művésze-
ten hozzávetőleg valami olyasmit ért, mint amit fentebb „magaskultúrának” neveztem. 
Fontos hangsúlyozni: az „avant-garde” itt nem egy konkrét, művészettörténetileg jól 
megragadható stílusirányzatot jelöl, hanem összefoglalóan azokat a műveket, amelyek 
szánt szándékkal nem illeszkednek a fogyasztók előzetes elvárásaihoz, tehát amelyek a 
művészetfogalmunk kitágítására törekszenek (Carroll 1998: 198). Az „ezoterikus művé-
szet” megnevezés ezzel szemben inkább a tradicionálisan magaskulturálisnak tekintett 
műalkotások azon vonását hangsúlyozza, hogy e művek megértéséhez és értelmezéséhez 
speciális – művészettörténeti, műfajelméleti stb. – ismeretekre és tájékozottságra van 
szükség. (A továbbiakban a két terminust párhuzamosan használom.)

A (iii) feltétel, a hozzáférhetőségi feltétel a tömegkulturális műalkotások megkü-
lönböztető esztétikai jegyét adja meg: a tömegkulturális műalkotások – szemben az 
avant-garde vagy ezoterikus műalkotásokkal – úgy lettek megalkotva, hogy a lehető 
legtöbb fogyasztó számára könnyen elérhetők legyenek, azaz megértésük és értelmezé-
sük lehetőség szerint senki számára ne jelentsen akadályt. A hozzáférhetőségi feltétellel 
szemben számos kifogás merült fel a szakirodalomban; röviden vegyük szemügyre a 
három legfontosabbat.

Először is: az a tény, hogy egy fogyasztó számára mekkora nehézséget jelent egy 
műalkotás megértése és értelmezése, nem csupán bizonyos biológiai képességek (például 
a filmek esetében az arcok felismerésének vagy a kétdimenziós látvány háromdimen-
zióssá „fordítása” képességének) működésén múlik, hanem azon is, hogy a kérdéses 
személy mennyire ismeri a műalkotással kapcsolatban érvényes művészeti konvenciókat. 
Ez pedig óhatatlanul ahhoz vezet, hogy a tömegkulturális műalkotás fogalmát mindig 
meghatározott értelmező közösségek (vagy művészeti intézményrendszerek) függvényé-
ben tudjuk csak definiálni – hiszen a relatíve képzetlen fogyasztók széles tömegei min-
dig egy konvencionálisan� (intézményesen)�meghatározott� sztenderdhez�képest relatíve 
képzetlenek. Azaz végső soron kénytelenek vagyunk mégiscsak valamiféle társadalmilag 
redukcionista magyarázatot adni a tömegkulturális és az avant-garde/ezoterikus műalko-
tások különbségére. És ez rossz hír Carrollnak, hiszen ő a fenti definíciót pontosan az 
ilyesfajta meghatározások riválisának szánta (Novitz 2000: 10). 

Mit állítanak ezek a társadalmilag redukcionista elemzések? A tömegkultúra társa-
dalmi magyarázatai szerint nincsenek olyan strukturális, funkcionális vagy formális tulaj-
donságok, amelyek különbséget tennének tömegkulturális műalkotások és avant-garde/
ezoterikus műalkotások között, következésképpen nincs ontológiai különbség tárgyak e 
két osztálya között. A redukcionista filozófus általában valamiféle eliminativista stratégi-
át követ: egyenként megmutatja, hogy a magaskulturális és a populáris kulturális műal-
kotások közti különbséget nem lehet visszavezetni sem strukturális, sem a fogyasztóra 
kifejtett hatással kapcsolatos tulajdonságokra, sem az alkotások eredetének különbségére 
– így hát csupán a társadalmi konvenciók maradnak; s végső soron az a szerep, amelyet 
a műalkotások az osztálykülönbségek fenntartásában (és újratermelésében) játszanak 
(Carroll 1998: 179). A különbség tehát pusztán konvencionális, s tisztán társadalmi 

38 Ami a filmes és a színházi előadáspéldányok ontológiai különbségét illeti: a színházi előadáspéldányok 
a rendezői interpretációpéldányok révén jönnek létre, és a saját jogukon is műalkotások, a filmes előadás-
példányok viszont az eredeti filmtekercsek vagy az eredeti kópiák másolatai révén jönnek létre, és a saját 
jogukon nem műalkotások (Carroll 1996: 66–70).
39 Érdekes módon Carroll (1998) ezt nem mondja ki expliciten. Feltehetőleg azért, mert őt a tömegkul-
turális műalkotások természete érdekli, és a populáris kulturális műalkotásokkal csak annyiban szeretne 
számot vetni, amennyiben el kell hárítania néhány ellenpéldát (s arra hivatkozhat, hogy ezek populáris 
kulturális, de nem tömegkulturális műalkotások).
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terminusokban kell leírnunk: osztálykülönbségekre vagy intézményrendszerek különb-
ségére hivatkozva. (Carroll [1998: 176–184] sajnos csupán a legegyszerűbb társadalmi 
magyarázattal vet számot: a magasművészet az a fajta művészet, amelyet a felsőbb 
osztályok tagjai fogyasztanak, a tömegkultúra pedig az alsóbb osztályok kulturális szük-
ségleteinek tárgya; valójában persze az alsóbb osztályok manipulálásának eszköze. Ennél 
természetesen jóval szofisztikáltabb magyarázatot adhatunk, ha mondjuk a kulturális 
intézményrendszerek különbségére támaszkodunk.)

Fontos azonban észrevennünk, hogy a műalkotások megértésének és értelmezésé-
nek részleges konvencionalitása önmagában�nem jelent problémát Carroll definíciója 
számára. Hiszen a meghatározás érvényessége azon áll vagy bukik, hogy képesek va-
gyunk-e különbséget tenni olyan művek között, amelyek a szerzői szándék szerint köny-
nyen hozzáférhetőek a lehető legszélesebb befogadóközöség számára, illetve olyan mű-
vek között, amelyek nem ilyenek. És ebből a szempontból majdnem teljesen mindegy, 
hogy az aktuális fogyasztók számára azért könnyen hozzáférhetők a kérdéses művek, 
mert nézőként (vagy olvasóként) úgy vannak „huzalozva”, hogy agyuk automatikusan 
történetté formálja a mozivásznon látottakat (és a regény oldalain olvasottakat), vagy 
azért, mert jól ismerik a művek megértéséhez és értelmezéséhez szükséges művészeti 
konvenciókat (Carroll 2001: 18).

A társadalmilag redukcionista magyarázatok képviselői hibát követnek el, amikor 
a konvencionalitásból arra következtetnek, hogy nincs olyan strukturális tulajdonság, 
amely különbséget tenne magaskulturális műalkotások és tömegkulturális műalko-
tások között. Vegyük észre: még ha a legkifinomultabb redukcionista magyarázatot 
választjuk is, akkor sem állíthatjuk, hogy a fogyasztó pusztán�az osztályhelyzete és 
az intézményes kulturális csatornák alapján választana a kulturális termékek közül. 
Olyan ez, mintha azt mondanánk: a társadalom bizonyos szociológiailag is jól leír-
ható csoportjai az ilyen-és-ilyen ruhadarabokat preferálják, következésképpen�nincs 
semmi közös ezekben a ruhadarabokban azon túl, hogy a kérdéses társadalmi csopor-
tok ezeket preferálják. Gondoljunk csak bele, felismerési kritériumok híján megtör-
ténhetne, hogy egy-egy (a�saját�korában) avant-garde vagy ezoterikus műalkotás, amely 
véletlenül bekerült a tömegkultúra intézményrendszerébe, komoly piaci sikert arasson 
– márpedig erre nem nagyon ismerünk példát. (Az Ulysses�paperback kiadásban is 
a plázák polcain maradna, hiába választott bátor üzleti stratégiát a regény kiadója.) 
Tévedés azt gondolni, hogy a művek hozzáférhetősége pusztán intézményes tényező-
kön áll vagy bukik. Ám ha egyszer elismertük, hogy a könnyű hozzáférhetőség döntő 
szerepet játszik a tömegkulturális műalkotások fogyasztásában és létrejöttében, akkor 
már meg is kaptuk a tömegkulturális műalkotás definíciójának egyik szükséges feltéte-
lét – és ebben az esetben érdemes feltenni azt a kérdést, hogy melyek a művek azon 
tulajdonságai, amelyek széles körű hozzáférhetőséget biztosítanak számukra az adott 
időpillanatban. (Mint a következő részben látni fogjuk, az antiesszencialista filozó-
fus pontosan ilyesféle, társadalmilag redukcionista magyarázatok segítségével szeretné 
feloldani az [I] és a [II] tétel együttes inkonzisztenciáját; az intézményes elemzések 
kérdésére még visszatérek.)

Másodszor: a fenti definíció túl szűk, mert vannak olyan tömegkulturális műalko-
tások, amelyek a szerzői szándék szerint nem kívánnak minél szélesebb fogyasztóréteg 
számára hozzáférhetővé válni; tudatosan csakis meghatározott fogyasztói csoportokat 
szólítanak meg (Novitz 2000: 10–12). A heavy metal nem érthető azok számára, akik 
nem képesek felismerni a zenei struktúrát ezekben a dalokban; a Girls lényegéből semmi 
nem „jön át” azoknak, akik nem lelik örömüket a kínos szexuális aktusok és kellemetlen 
magánéleti konfliktusok realisztikus filmes ábrázolásában; és a példákat még hosszan 
sorolhatnánk. A tömegkultúra alkotásai igen gyakran generációs és másféle ellenidenti-
tások kidolgozásában és felmutatásában érdekeltek; ezek a művek természetükből adó-
dóan csupán a kérdéses identitással rendelkezők számára hozzáférhetőek.

Az ellenvetés azonban nem éri el a célját. Carroll többször is hangsúlyozza: a 
megértés kérdését el kell választanunk az ízlés vagy az esztétikai preferenciák kérdésétől 
(Carroll: 1998: 205–206; Carroll 2001: 20–21). A fenti példákban nem arról van szó, 
hogy bizonyos befogadók egyszerűen nem értenék meg a heavy metal zenét vagy a Girls�
epizódjait: a heavy metal hallgatója képes lenne utólag elfütyülni a hallott dallamot, a 
sorozat nézője el tudná mesélni, mi is történt a soron következő epizódban, bármeny-
nyire viszolyogtak is a hallottaktól és látottaktól. Ehelyett arról van szó, hogy a kérdéses 
befogadók esztétikai preferenciáik okán nem képesek értékelni�ezeket a műalkotásokat. 
Az esztétikai értékelésnek egészen biztosan szükséges feltétele a műalkotás (legalább 
minimális szintű) megértése – az értékelés hiányából azonban nem következtethetünk 
a megértés hiányára. (Noha bizonyos avant-garde és ezoterikus műalkotások esetében 
valóban ezzel van dolgunk.)

Harmadszor: a fenti definíció az eredeti szerzői szándékra hivatkozik, és ezzel 
túlzottan az eredeti kontextusukhoz köti a műveket. Megtörténhet, mi több, meg is 
szokott történni, hogy bizonyos műalkotások, amelyeket a szerzőjük eredetileg nem a 
széles művészetfogyasztó tömegekre tekintettel alkotott meg, idővel megtalálják a he-
lyüket a tömegkultúrában. (Gondoljunk csak például Jane Austen regényeinek huszadik 
századi sikerére [vö. Carroll 1998: 230]; de bárki könnyűszerrel találhat szívének kedves 
példát a jelenségre.) A szerzői szándékok számtalan módon kudarcot vallhatnak, főleg 
ami a művek jövőbeli felhasználását és értelmezését illeti; felesleges ilyen bizonytalan 
tényezővel összekötni a műalkotások tömegkulturális státuszának kérdését.

A megfigyelés helyes, ám nem sodorja veszélybe a fenti definíciót. A legegyszerűbb 
megoldás, ha a definícióban a szerzői szándék helyett a művet aktuálisan közreadó és 
terjesztő személy (kiadó stb.) szándékaira hivatkozunk. De – mint fentebb láttuk – az 
sem veszélyes, ha tudomásul vesszük, hogy a szerzői szándék nem képes transzhistoriku-
san érvényesülni: a művek megértéséhez és értelmezéséhez (részben) szükséges konven-
ciók ismeretének megváltozásával a művek elveszíthetik tömegkulturális vagy ezoterikus 
művészeti státuszukat. (Mi több, erre a rugalmasságra a realista filozófusnak szüksége is 
van, hogy fel tudja oldani a fenti [I] és [II] tétel inkonzisztenciáját.) A hozzáférhetőségi 
feltételben a hozzáférhetőségen van a hangsúly, ezért bizonyos mértékig szabad kezünk 
van a tekintetben, hogy milyen tényezők segítségével rögzítjük a műalkotás azon tulaj-
donságait, amelyek a hozzáférhetőségért felelnek.
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A továbbiakban az egyszerűség kedvéért nem a populáris műalkotások, hanem a tö-
megkulturális műalkotások és a magaskulturális műalkotások feltételezett értékkülönb-
ségének kérdésével foglalkozom. Az (I) tétel átfogalmazott változata a következőképp 
hangzik (az áttekinthetőség érdekében a [II] tételt is a tömegkultúrára vonatkoztatva 
fogalmazom meg):

(I’’) A magaskulturális műalkotások (i) lényegileg (azaz: természetükben)�kü-
lönböznek a tömegkulturális műalkotásoktól, és (ii) ez a különbség értékkü-
lönbséget generál közöttük.

(II’’) Magaskultúra és tömegkultúra határai történetileg változnak.

3. Konzervativizmus és antiesszencializmus

Aki konzervatív stratégiát követ, elismeri a két tétel együttes inkonzisztenciáját, de 
azt állítja: az inkonzisztenciát nem szükséges feloldani. A két tétel másról szól: a (II’’) 
egy művészettörténeti jelenségről, az (I’’) pedig a kortárs kultúrafogyasztás tárgyairól. 
A (II’’) tézis nincsen semmilyen hatással a hétköznapi, „laikus” művészetfogyasztási 
gyakorlatunkra. Ugyan kit érdekel, hogy a könyvesboltban kezünkben tartott regény 
nyolcvan vagy százhúsz évvel ezelőtt a kortárs fogyasztók körében magasirodalomnak 
számított-e? (Ha annak számított, akkor mi van? És ha nem, abból mi következik?) 
Az (I’’) tézis viszont a mindenkori jelen pillanatáról szól: egyszerűen tudomásul kell 
vennünk, hogy adott�a magaskultúra és a tömegkultúra értékalapú megkülönbözteté-
se. Ez az érvelési stratégia azért konzervatív természetű, mert a status�quo�elismerésén 
alapul: a konzervatív művészetfilozófus határozottan elutasítja, hogy a magaskultúra 
és a tömegkultúra örökölt megkülönböztetését bármilyen módon (fogalmilag vagy 
empirikusan) meg kellene alapoznunk. Tudjuk, hogy mely művek tartoznak a ma-
gaskultúrához, tudjuk, hogy mely művek tartoznak a tömegkultúrához, és azt is 
tudjuk, hogy az előbbiek – szemben az utóbbiakkal – értékesek. Ezzel a tudással 
tökéletesen elboldogulunk a hétköznapokban, nincs szükség arra, hogy rákérdezzünk 
a megkülönböztetés érvényességére. Véges lények vagyunk, ennél alapvetőbb fogalmi 
megkülönböztetéseket sem tudunk egyszer és mindenkorra érvényes módon megala-
pozni. A legjobb, amit tehetünk, ha elfogadjuk a fennálló helyzetet; a magaskultúra 
és tömegkultúra megkülönböztetésének létező társadalmi gyakorlata egyszerűen nem 
szorul igazolásra.

A konzervativizmus kényelmes útja azonban sajnos nem járható. Vegyük észre: az 
(I’’) tézis valószínűleg semmivel sincs komolyabb hatással a hétköznapi, „laikus” kultú-
rafogyasztási gyakorlatunkra, mint a (II’’) tézis. (Eltekintve mondjuk attól a „kulturális 
lelkiismeretfurdalástól”, amelyet a magaskultúra rajongói érezhetnek egy-egy tömegkul-
turális műalkotás élvezetteli fogyasztása közben.) A magaskultúra és a tömegkultúra 
megkülönböztetése kizárólag normatív�kontextusban válik fontossá. Akkor, amikor egy 
esztétikai vita során megpróbáljuk megindokolni, hogy a fogyasztónak miért kell�(vagy 

miért nem�szabad) esztétikailag értékelnie egy művet.40 Vagy amikor amellett keresünk 
érveket, hogy az államnak miért kell�az adófizető állampolgárok pénzéből támogatnia 
bizonyos műalkotások megszületését és terjesztését, más műalkotásokét pedig miért 
nem�szabad�támogatnia. Summa�summarum: mivel a magaskultúra és a tömegkultúra 
értékalapú megkülönböztetése döntő szerepet játszhat (és játszik) a műalkotásokkal 
kapcsolatos normatív természetű vitáinkban, szükségünk van a megkülönböztetés vala-
milyen megalapozására. Ebben az esetben viszont azonnal élessé válik az (I’’) és a (II’’) 
tétel inkonzisztenciájának kérdése.

Az antiesszencialista, mint láttuk, úgy szeretné feloldani a két tétel inkonziszten-
ciáját, hogy tagadja az (I’’)-et: nem igaz, hogy a magaskulturális műalkotások lényegi�
tulajdonságaik tekintetében különböznének a tömegkulturális műalkotásoktól, követ-
kezésképpen természetük különbsége nem is alapozhatja meg az esztétikai értékük kü-
lönbségét. A tömegkulturális műalkotásokban nincsen semmi közös azon túl, hogy 
emberek bizonyos csoportja tömegkulturális műalkotásnak tekinti őket, és – szemben a 
magaskulturálisnak tekintett műalkotásokkal – nem tulajdonít nekik esztétikai értéket. A 
(II’’) tétel az antiesszencialista szerint magától értetődően igaz: az intézményes és társa-
dalmi kontextus megváltozásával a magaskulturális és a tömegkulturális műalkotásokat 
elválasztó konvencionális határ is áthelyeződik.

Miként arra már Danto (1981/2003: 41–42) is felhívta a figyelmet a „műalkotás” 
predikátum definíciójával kapcsolatban, a művészet intézményes – és másfajta társadal-
milag redukcionista – elemzéseivel az a legnagyobb probléma, hogy minden látszat elle-
nére rendkívül kicsi a magyarázóerejük. Tegyük fel, hogy egy tárgy kizárólag azért válik 
tömegkulturális műalkotássá (precízebben: valamilyen tömegkulturális műalkotás egyik 
példányává), mert meghatározott helyet foglal el a tömegkultúra intézményrendszerén 
belül. Még ebben az esetben is van értelme megkérdezni, hogy milyennek�kell�lennie�
egy műalkotásnak ahhoz, hogy bekerülhessen a tömegkultúra intézményrendszerébe. 
Milyen tulajdonságai révén érdemelte ki a műalkotás, hogy tömegkulturális műalko-
tásként tartjuk számon? Elképzelhető, hogy az intézményes vagy művészetszociológiai 
magyarázat helyesen írja le a tömegkulturális műalkotások fogyasztásának társadalmi 
gyakorlatát. Ám az antiesszencialista művészetfilozófusok a kultúrafogyasztás társadalmi 
meghatározottságából jogosulatlanul következtetnek arra, hogy a tömegkultúra tárgyai-
ban szó szerint nincs�semmi�közös, azaz nincsenek olyan (akár relációs!) tulajdonságok, 
amelyek különbséget tennének tömegkulturális és magaskulturális műalkotások között.

Az antiesszencialista feltehetőleg a következő választ adná az ellenvetésre: termé-
szetesen senki nem tagadja, hogy a konvencionálisan X-nek tekintett tárgyak rendelkez-
hetnek közös tulajdonságokkal. Bizonyára léteznek vagy létezhetnek felismerési kritéri-
umok, amelyek alapján a szóban forgó közösségek tagjai a tárgyat az X-nek tekintett 
tárgyak közé sorolják. Az antiesszencialisták mindössze annyit állítanak, hogy ezek a tu-

40 Másképpen fogalmazva: magaskultúra és tömegkultúra értékalapú megkülönböztetése fontos szerepet 
játszhat az esztétikai� kötelezettségeink�megalapozásában. (Az esztétikai kötelezettségekről lásd például 
Eaton 2008. Egyáltalán nem biztos, hogy valóban léteznek esztétikai kötelezettségeink, ám e kérdés 
vizsgálata meghaladná tanulmányom kereteit.)
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lajdonságok nem�lényegi�tulajdonságok. A tárgyak nem azért lesznek X-ek, mert rendel-
keznek ezekkel a tulajdonságokkal, hanem azért, mert a releváns közösségek tagjai X-nek 
tekintik őket. Elemzésük redukcionista: az „X-nek levés” tulajdonságát olyan tényekre 
vezetik vissza, amelyeket kizárólag szociológiai leírások révén ragadhatunk meg adekvát 
módon. Egyszerűen fogalmazva: az antiesszencialista szerint rákérdezhetünk, hogy mi a 
közös az X-nek tekintett tárgyakban, de semmi érdekeset nem fogunk megtudni, hiszen 
az az egyetlen érdekes tény velük kapcsolatban, hogy a társadalom bizonyos tagjai X-nek 
tekintik őket. A közös tulajdonságaikra irányuló kutatás semmit nem árulna el az X-ek 
természetéről – tudniillik e dolgok természete abban áll, hogy meghatározott viszony-
ban állnak bizonyos közösségek bizonyos tagjaival.

Ezzel a válasszal az antiesszencialista a nehezebb utat választja. A könnyebb út 
az lenne, ha azt állítaná: az „X-nek levés” tulajdonságát azért kell „külső” társadalmi 
összefüggésekre visszavezetnünk, mert nincs olyan tulajdonságcsoport, amellyel minden 
X�és csak az X-ek rendelkeznének (az „X-nek tekintve lenni bizonyos emberek által” 
relációs tulajdonságtól eltekintve). Az antiesszencialista és redukcionista filozófusok, 
mint láttuk, ezt az eliminativista stratégiát szokták választani. Ha a könnyebb út mellett 
dönt, az antiesszencialistának azt kell megmutatnia, hogy Carroll definíciójának valame-
lyik feltétele nem teljesül. (Erre tett kísérletet például David Novitz, amikor az eredeti 
szándékok szerint szűkebb fogyasztói csoportokat megszólítani akaró tömegkulturális 
műalkotásokra hivatkozott.) Ha viszont az antiesszencialista a nehezebb utat választja, 
és elismeri egy ilyen tulajdonság vagy tulajdonságcsoport létezését, hihető magyarázatot 
kellene adnia arra, hogy a kérdéses tulajdonságcsoport miért nem tartozik hozzá az X-ek 
természetéhez. Hogyan lehetséges, hogy egy adott tulajdonságcsoport segítségével exten-
zionálisan adekvát definícióját adhatjuk az X-ek halmazának, ám ezek a tulajdonságok 
mégsem képezik a szóban forgó X-ek természetét?

Carroll definíciójával kapcsolatban nem elég annyit mondani, hogy a társadalmi 
és kulturális közeg magyarázati�szempontból�alapvetőbb a hozzáférhetőséghez képest 
– tudniillik ha a társadalmi és kulturális közeg nem lenne ilyen és ilyen, akkor a tömeg-
kulturális műalkotások nem lehetnének könnyen hozzáférhetőek a fogyasztók széles 
tömegei számára. Ebből ugyanis semmilyen módon nem következik, hogy maguk a 
hozzáférhetőséget biztosító tulajdonságok nem tartoznak hozzá a tömegkulturális műal-
kotások természetéhez. Sem az nem következik belőle, hogy (a) a tömegkulturális műal-
kotások valójában nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek révén aktuá-
lisan hozzáférhetővé válnak fogyasztók széles tömegei számára; sem az, hogy (b) ezeket 
a tulajdonságokat maradék nélkül visszavezethetjük a társadalmi és kulturális kontextus 
más tényezőire. Ha a tömegkulturális műalkotásokat leíró szótárunkból kiküszöböljük 
a műalkotások széles hozzáférhetőségét biztosító tulajdonságokra utaló kifejezéseket, 
valami lényegi elem elvész�a magyarázatunkból, amelyet nem tudunk pótolni azzal, ha 
a fogyasztók osztályhelyzetére vagy a kulturális intézmények működésére hivatkozunk.41

Mind a konzervatív, mind az antiesszencialista stratégia túl nagy árat követel tőlünk 
az (I’’) és a (II’’) tétel inkonzisztenciájának kezeléséért. Lássuk, milyen esélyekkel vág 
neki a feladat megoldásának a realista filozófus!

4. A realizmus esélyei

A realista álláspontot kétféle változatban is megfogalmazhatjuk. A mérsékelt�realista�szerint 
a magaskulturális műalkotások lényegileg, azaz természetükben különböznek a tömegkul-
turális műalkotásoktól, ám ez a különbség önmagában nem generál értékkülönbséget kö-
zöttük. A tömegkulturális műalkotásokat olyan (formai stb.) tulajdonságokkal ruházta fel 
az alkotójuk, amelyek révén (aktuálisan) hozzáférhetővé váltak fogyasztók széles tömegei 
számára – a könnyű hozzáférhetőség azonban nem vezet az esztétikai érték hiányához. A 
mérsékelt realista tehát csak az (I’’) tétel első feltétele mellett kötelezi el magát:

(I’’*) A magaskulturális műalkotások lényegileg (azaz: természetükben)�külön-
böznek a tömegkulturális műalkotásoktól.

(II’’) Magaskultúra és tömegkultúra határai történetileg változnak.

E két tétel látszólagos inkonzisztenciáját a következőképpen oldhatjuk fel: az a tulaj-
donság, amely különbséget tesz magaskulturális műalkotások és tömegkulturális műal-
kotások között, valamilyen relációs tulajdonság. Jelesül: a tömegkulturális műalkotások 
a „könnyen hozzáférhetőnek lenni az aktuális fogyasztók számára” relációban állnak 
a fogyasztóikkal. (Egészen pontosan fogalmazva: ez az egyik�különbség. A Carroll-féle 
definíció ontológiai és strukturális feltétele legalább olyan fontos, mint a hozzáférhető-
ségi feltétel, de most az egyszerűség kedvéért ezektől tekintsünk el.) A hozzáférhetőség 
mértéke azonban mindig részben�a művészeti konvenciók ismeretének éppen érvényes 
sztenderdjein múlik, következésképpen e sztenderdek változásával magaskultúra és tö-
megkultúra határai is változni fognak.42

A mérsékelt realista tehát a műalkotások és az aktuális fogyasztók viszonyával kap-
csolatos relációs tulajdonságokra vezeti vissza magaskulturális műalkotások és tömeg-

41 Elképzelhető, hogy az antiesszencialista azt válaszolná: a hozzáférhetőséget biztosító tulajdonságokra 
utaló kifejezéseink kiküszöbölésével nem tűnik el semmi lényeges a magyarázatainkból, hiszen csak azok 
a tulajdonságok lehetnek lényegiek, amelyek közvetlenül döntő szerepet játszanak a tömegkulturális 

műalkotások fogyasztásának társadalmi gyakorlatában. Ebben az esetben azonban a tömegkulturális 
műalkotások lényegi tulajdonságairól szóló vita pusztán verbális� vita, amely a körül a kérdés körül 
forog, hogy bizonyos tulajdonságokat – amelyek létezését mindkét fél elismeri – nevezhetünk-e „lényegi 
tulajdonságoknak”. 
42 Részletesebben: tegyük fel, hogy adott egy M�műalkotás, amelynek m1, m2 ... mn példánya az A, B, C 
és D�tulajdonságai révén t1-ben könnyen hozzáférhető fogyasztók széles tömegei számára, mivel a t1-ben 
érvényes Sz1 sztenderdek szerint fogyasztók széles tömegei képesek észlelni az A, B, C és D�tulajdonsá-
gokat. Elképzelhető, hogy e sztenderdek konvencionális változásának hatására (azaz Sz2 szerint) t2-ben 
a fogyasztók többsége már csak M példányainak A, B és C�tulajdonságát lesz képes észlelni, ami nem 
csupán csökkenti a fogyasztás élvezeti értékét, de egyúttal a megértésnek is akadályává válik. Ebben az 
esetben M�elvesztette tömegkulturális műalkotás státuszát, s – amennyiben az Sz2 által előírtnál több 
művészeti ismerettel rendelkező befogadók továbbra is el tudnak jutni a D�tulajdonsághoz – átkerült a 
magaskulturális műalkotások osztályába.
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kulturális műalkotások különbségét, ezáltal pedig képes számot adni magaskultúra és 
tömegkultúra határainak történeti változásáról. Fel kell adnia viszont azt az elgondolást, 
hogy a magaskultúra alkotásai pusztán magaskulturális státuszuknak köszönhetően esz-
tétikailag értékesebbek lennének a tömegkulturális műalkotásoknál. (Korábban én is a 
mérsékelt realista, konvencionalista álláspont mellett érveltem [lásd jelen kötet előző 
fejezetét (Bárány 2011)]. Az alábbiakban nagymértékben támaszkodom e korábbi tanul-
mány gondolatmenetére.)

Az értékrealista�az (I’’) tétel mindkét feltétele mellett elkötelezi magát. Ezzel azon-
ban rendkívül nehéz feladatot vesz a nyakába: olyan tulajdonságot kell találnia, amely 
(a) inkompatibilis a tömegkulturális műalkotást definiáló esztétikai tulajdonsággal, a 
hozzáférhetőséggel, és amelyről meg tudja mutatni, hogy (b) az esztétikai érték forrása. 
(Majd ezek után találnia kell egy másik tulajdonságot is, amely szintén az esztétikai 
érték forrása, ám amely nem tartozik a magaskulturális műalkotás definiáló tulajdon-
ságai közé – legalábbis ha számot szeretne adni az esztétikailag gyenge magaskulturális 
műalkotások létezéséről.)

Egészen biztosan nem elég, ha az értékrealista egyszerűen a tömegkulturális műal-
kotást definiáló esztétikai tulajdonság „ellentétére” hivatkozik, s azt mondja, hogy a 
magaskulturális műalkotások olyan művek, amelyek – bizonyos tulajdonságaik révén – 
megnehezítik a megértésüket és értelmezésüket az átlagos befogadó számára, s pontosan 
ez teszi őket értékessé. Vajon miért lenne egy műalkotás értékes önmagában�véve azért, 
mert megértéséhez és értelmezéséhez komoly erőfeszítést kell tennie a befogadónak? A 
protestáns munkaetika az esztétikum területén nem túl gyümölcsöző elgondolás: ha 
azt mondjuk, hogy a megértésbe és értelmezésbe fektetett erőfeszítés minden�mástól�
függetlenül�esztétikai értékkel ruházza fel a műalkotást, akkor lényegében magyarázat 
nélkül hagyjuk az esztétikai érték létrejöttét (Carroll 1998: 47, 99). Ráadásul mindennek 
fényében a dilettáns szerzők zavaros (s intuíciónk szerint esztétikailag gyenge) műveit 
is értékes magaskulturális műalkotásoknak kellene tekintenünk, hiszen ezek is alaposan 
próbára teszik megértési és értelmezési képességeinket.

Az alábbiakban számba veszek néhány erős jelöltet a magaskulturális műalkotások 
differentia�specificájának szerepére. Miként látni fogjuk, ezek a tulajdonságok vagy nem 
inkompatibilisek a széles körű hozzáférhetőség tulajdonságával, vagy nem állíthatjuk 
róluk, hogy szükséges feltételei lennének az esztétikai értéknek.

Az első jelölt: a magaskulturális műalkotások aluldeterminálják az értelmezéseket. 
Míg a tömegkulturális műalkotások egyszer használatosak, tehát kimeríthetőek – példá-
ul: a krimit nem érdemes újraolvasni, ha tudjuk, ki a gyilkos; az azonos receptre készülő 
romantikus komédiákat nem szoktuk újranézni, hanem inkább választunk egy másikat, 
ha ilyesmire vágyunk –, addig a magaskulturális műalkotások minden találkozáskor új 
és új arcukat mutatják a fogyasztó felé. A többször használatos művek értékesebbek az 
egyszer használatosaknál, hiszen bármiben áll is a használati értékük, többet tudnak 
belőle nyújtani az őket használó személynek. (Például: nagyobb mennyiségű esztétikai 
élvezetet okoznak, vagy nagyobb mértékben növelik az ismereteinket.)

Nem világos azonban, hogy az értelmezések aluldeterminálása miért és mennyiben 

lenne inkompatibilis a széles körű hozzáférhetőséggel. Elvileg elgondolható olyan műal-
kotás, amely aluldeterminálja az értelmezéseket, ám nem követel komoly interpretációs 
erőfeszítést a fogyasztótól – sem az aktuális értelmezés előállítása során, sem annak 
érdekében, hogy a fogyasztó rájöjjön: olyan műalkotással van dolga, amely aluldetermi-
nálja az értelmezéseket. Mi több, a kortárs tömegkultúra (kis túlzással) tele van konven-
cionálisan nyitott művekkel; gondoljunk csak a szándékosan nyitva hagyott befejezésű 
thrillerekre (például az Elemi�ösztönre), a sokértelműen metaforikus dalszövegekre vagy 
a virtuális és reális történetsíkokat szétszálazhatatlanul váltogató sci-fikre (mondjuk az 
Eredetre vagy a Mátrix-trilógiára). Másrészt: az újraértelmezhetőség nem szükségképpen 
annak függvénye, hogy a műalkotás szisztematikusan aluldeterminálja-e az értelmezé-
seket. Nem csupán a nyitott művek többször használatosak: ugyanaz az analitikus – 
Agatha Christie-féle dramaturgiát alkalmazó – detektívregény számos alkalommal újra-
olvasható, ha minden alkalommal más és más interpretációs technikákat alkalmazunk, 
más és más részletekre figyelünk (lásd például a Gyilkosság�az�Orient�expresszen�gender 
szempontú vagy morálfilozófiai olvasatait). Harmadrészt: még ha elfogadnánk is, hogy 
az értelmezések aluldeterminálása inkompatibilis a széles körű hozzáférhetőséggel, va-
lamint kizárólag az értelmezéseket aluldetermináló művek lehetnek többször használa-
tosak, akkor sem tűnik helyesnek a művek esztétikai értékét kizárólag a interpretációk 
mennyiségétől tenni függővé. Hétköznapi intuícióink szerint hiába determinálja alul 
egy mű az értelmezéseit, ha ezek az értelmezések egytől-egyig unalmasak – és fordítva, 
hiába „egyértelmű” egy mű (legalábbis egyazon interpretációs repertoárt használva), ha 
ez az egyetlen értelmezés izgalmas és élvezetes, a művet esztétikailag értékesnek tartjuk, 
és örömmel olvassuk újra számos alkalommal.43

A másik jelölt: a magaskulturális műalkotások poétikailag radikálisan újszerűek. 
Míg a tömegkulturális műalkotások bevett recept alapján készülnek, hogy minél köny-
nyebben emészthetők legyenek a népszerű műfaji konvenciókat jól ismerő széles befoga-
dóközönség számára, addig a magaskulturális műalkotások nem illeszkednek semmilyen 
műfaji konvenciórendszerhez, vagy radikálisan összekeverik a bevett műfaji kódokat, így 
késztetve új interpretációs technikák kipróbálására vagy kidolgozására a befogadókat. 
A tömegkulturális műalkotások fogyasztója passzív szerepet játszik a befogadás során: 
automatikusan alkalmazza a már ismert és jól begyakorolt értelmezési eljárásokat. Ezzel 
szemben a magaskulturális műalkotások aktív részvételt követelnek a fogyasztójuktól: a 
művek által kiváltott termékeny zavaron a befogadónak – képzeletét, interpretációs ta-
lálékonyságát, asszociációs képességeit (stb.) használva – saját erejéből kell úrrá lennie.44

És a poétikai újszerűség miért generál esztétikai értéket? Az egyik érvelés szerint az 
értelmezés szabad (értsd: nem előzetes sémákhoz illeszkedő) játéka, az aktív részvétel a 

43 Ezzel kapcsolatban lásd a 35. jegyzetet.
44 A poétikai újszerűség nem csak és nem is elsősorban tartalmi újszerűséget jelent, hanem a megformált-
ság�újszerűségét. Jelen kötet előző tanulmányában a radikális poétikai újszerűség követelménye mellett a 
radikális nyelvi újszerűség követelményével is számot vetettem, és ez utóbbit a magasirodalom kritériumá-
nak tekintő álláspontokat nyelvközpontú�esztétizmusnak�neveztem. Itt nem térek ki erre az álláspontra, 
mivel ez csupán a radikális poétikai újszerűségre hivatkozó értékrealizmus egyik változata, amely ráadásul 
kizárólag a nyelvi természetű műalkotásokra alkalmazható (a filmre és a zenére nem).
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jelentés kialakulásában esztétikai�élvezetet okoz. Egy másik elgondolás szerint az imagi-
natív és reflexiós képességeink gyakorlása végső soron az esztétikai�autonómia megvaló-
sításával egyenértékű, az esztétikai autonómia pedig a morális és a politikai autonómia 
előfeltétele. A tömegkultúra három értelemben is akadályozza az egyén és a közösség 
morális és politikai autonómiájának kibontakoztatását. A tömegkulturális műalkotások 
nem adnak teret az imaginatív és reflexiós képességeink gyakorlásának, ezáltal meggá-
tolják az esztétikai autonómia kiteljesedését; az imaginatív és reflexiós képességeink 
gyakorlása híján hajlamossá válunk megváltoztathatatlannak tekinteni a saját társadalmi 
helyzetünket (hozzászokunk, hogy a dolgok megváltoztathatatlanul pontosan olyanok, 
amilyennek a róluk szóló, állandó jelentésű reprezentációk mutatják őket); a tömegkul-
túra által vég nélkül, változatlanul ismételt sztereotípiák és történetek sugallatára kritika 
nélkül elfogadjuk, hogy a társadalmi körülményeket nem lehet átalakítani.45

Egy harmadik elképzelés szerint a radikálisan újszerű műalkotásoknak episztemi-
kus�értékük van. Az esztétikai értéket az esztétikai élvezetre visszavezető élvezetalapú 
modellel szemben, valamint az esztétikai értéket a morális értékre visszavezető autonó-
miamodellel szemben ez a modell az esztétikai értéket az episztemikus értékre vezeti 
vissza. A radikálisan újszerű műalkotások új perspektívát nyitnak a már ismert dolgokra: 
önmegismerésünk és világmegismerésünk genuin eszközei. A tömegkulturális műalko-
tások csak azt mondják újra, amit önmagunkról és a világról már tudunk. Jó előre 
világos, mi történik majd a regény oldalain vagy a televízió (házimozi-szett) képernyőjén, 
valamint az is, hogy mi, a fogyasztók hogyan fogunk reagálni ezekre a történésekre. A 
magaskulturális műalkotások ezzel szemben zavarba hozzák a befogadójukat: rákénysze-
rítenek, hogy más perspektívából tekintsünk a művek által újszerűen ábrázolt dolgokra. 
És ennek során, miközben megpróbálunk úrrá lenni a zavarunkon, saját jellemünk vagy 
pszichénk rejtett – mert a hétköznapi tevés-vevés során felszínre nem kerülő – oldalai is 
megmutatkoznak számunkra.

Mindenekelőtt vegyük észre: a tradicionálisan magaskulturálisnak tekintett műal-
kotások között legalább annyi konvenciókövető mű található, mint a tradicionálisan 
tömegkulturálisnak tekintett műalkotások között. (Legfeljebb csak az a különbség, hogy 
a magaskulturális műalkotásoktól hagyományosan elvárjuk�a poétikai újszerűséget, míg 
a tömegkulturális műalkotásoktól nem.)46 És fordítva: a tömegkulturális műalkotások 
esetében sem ritka az óvatos (vagy időnként radikális) konvenciósértés. Nem csupán 
arról van szó, hogy megmosolyogtatóan téves az a naiv romantikus elképzelés, miszerint 
az igazi művészzseni ex�nihilo�teremti meg az autonóm, csak a saját törvényeinek en-
gedelmeskedő műalkotásokat. Hanem arról, hogy a művészet lényegét tekintve konven-
cionális tevékenység, ezért minden�műalkotás többé-kevésbé konvenciókhoz igazodik 
(Carroll 1998: 69), és hogy kinek melyik műalkotás számít radikálisan újszerűnek, az 

elsősorban a befogadói szokásokon múlik (milyen sorrendben találkozott a befogadó a 
művekkel, a konvenciók ismeretének milyen sztenderdjei érvényesek az adott értelmező 
közösségben, stb.). A Carroll-féle avant-garde műalkotásokhoz is találhatunk számtalan 
olyan befogadót, akik hozzáedződtek az ilyesfajta művekhez; és fordítva, a tömegkultúra 
tájékozatlan fogyasztói számos konvenciósértést egyszerűen nem képesek konvenciósér-
tésként érzékelni. Következésképpen a poétikai újszerűség legalább annyira konvencio-
nális és kontextuális tényezők függvénye, mint a hozzáférhetőség.

Eddig hallgatólagosan elfogadtam, hogy a poétikai újszerűség és a hozzáférhetőség 
mértéke fordítottan arányos egymással. Ez első pillantásra mindenképpen jó hír az 
értékrealistának, mivel elemzése átmegy az első szűrőn: nincs olyan műalkotás, amely 
egyszerre rendelkezne a tömegkulturális műalkotást és a magaskulturális műalkotást 
definiáló esztétikai tulajdonsággal. Másfelől viszont számos határesettel lesz dolgunk: 
számos olyan műalkotás létezik, amely óvatosan� konvenciósértő vagy újszerű, ezért 
relatíve�széles befogadóközönségre tarthat számot. Az esztétikai érték esetében viszont 
eddig nem beszéltünk fokozatokról: egy műalkotás vagy rendelkezik azon tulajdonsá-
gokkal, amelyek esztétikai értékkel ruházzák fel, vagy nem rendelkezik velük. Alighanem 
ezért szerepel a fenti kritériumban a „radikális” jelző: kizárólag a radikálisan�konven-
ciósértő (radikálisan�újszerű) művek tarthatnak számot a „magaskulturális műalkotás” 
megtisztelő címkéjére – és kizárólag ezek a művek rendelkezhetnek esztétikai értékkel. 
(És ezek közül sem az összes rendelkezik vele, lévén ismerünk esztétikailag gyenge ra-
dikálisan újszerű műveket is.) Mindez viszont azt jelenti, hogy a poétikai újszerűségre 
hivatkozó értékrealista máshol húzza meg a magaskulturális és a tömegkulturális műal-
kotások határát, mint ahol mi szoktuk meghúzni, és a hétköznapi elgondoláshoz képest 
jóval szűkebbre szabja a magaskulturális műalkotások körét. Ám ha ezt kiküszöbölendő 
mégiscsak megengedi, hogy az esztétikai értéknek fokozatai legyenek, akkor egyáltalán 
nem biztos, hogy az értékkülönbség megalapozásához szükséges bátor következtetéseket 
is le tudja vonni. (Elképzelhető, hogy egy műalkotás csak kicsit�ragad ki bennünket a 
hétköznapi tevés-vevés világából?) Ám valószínűleg ezt kell tennie.47

Másrészt nem teljesen világos, mit ért az értékrealista azon, hogy a tömegkul-
turális műalkotások passzivitásra�kárhoztatják a befogadójukat. Még a legegyszerűbb, 
leghagyományosabb detektívregény olvasása vagy romantikus komédia nézése közben is 
számos dolgot tesz a befogadó: következtetéseket von le, előfeltevéseket alkot a szerep-
lők jellemével kapcsolatban, az elvárásai és a látottak alapján az eseményeket narratív 
struktúrába szervezi, nyelvi és képi metaforákat értelmez, morális ítéleteket formál és 
érzelmi reakciót ad az olvasottakra vagy látottakra (Carroll 1998: 45). Ezek közül néme-
lyiket valóban automatikusan hajtja végre, másokat viszont tudatos reflexió kíséretében. 
Rendkívül furcsa – és a hétköznapi intuíciónkkal vagy a szokásos nyelvhasználatunkkal 

45 Ez hozzávetőleg Adorno és Horkheimer álláspontja. Carroll (1998: 70–89) három érv formájában 
rekonstruálja a szerzőpáros elemzését; a fenti bekezdésben összevontam a három érvet.
46 Szórakoztató következménye ennek a tradicionálisan tovább élő igénynek, hogy a kortárs magyar 
irodalomkritika rendszeresen számon kéri a frissen megjelent „szépirodalmi” műveken a poétikai új-
szerűséget – majd zömüket kénytelen elmarasztalni, amikor (természetesen) nem találja meg bennük az 
újszerűség jegyeit.

47 Tegyük hozzá: egyáltalán nem biztos, hogy a konvenciósértés mértéke fordítottan arányos a hozzáfér-
hetőséggel. Vajon nem gondolható el olyan helyzet, hogy egy mű radikálisan megsértse az adott értel-
mezői közösségben jól ismert konvenciókat, de az új művészeti konvenciók jegyében létrejött műalkotás 
megértése és értelmezése ne követeljen komoly erőfeszítést az értelmező közösség tagjaitól? Minden attól 
függ, hogyan definiáljuk a radikális� konvenciósértést. Ezzel a kérdéssel itt nem tudok részletesebben 
foglalkozni.
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szögesen ellentétes – azt állítani, hogy ezenközben a befogadó passzív maradna. Ráadá-
sul a radikálisan konvenciósértő művek megértése és értelmezése esetében is ugyanezek�
a folyamatok játszódnak le, csak legfeljebb lassabban, és talán komolyabb mértékű 
reflexió kíséretében. Ha az értékrealista valami mást ért aktivitáson és passzivitáson, el 
kellene magyaráznia, hogy pontosan miről is van szó.

Ami pedig az esztétikai érték megalapozását illeti: Az élvezetalapú modell képvi-
selőjének érvelése nem igazán meggyőző. Bármi legyen is az esztétikai élvezet, egészen 
biztos, hogy nem csupán a konvenciósértő művek hatására beállt (termékeny) értelme-
zői zavar során tapasztalja a befogadó. Ha valaki azt állítja, hogy kizárólag az értelmezői 
műveletek megakadása, vagy az értelmezői műveletekre adott befogadó reflexió közben 
tapasztalunk esztétikai élvezetet, az nyilvánvalóan fenomenológiailag nem adekvát leírá-
sát adja az esztétikai tapasztalatnak. Még csak abban sem vagyok biztos, hogy amikor a 
regény vagy a film cselekményének megértése nehézséget okoz a befogadó számára (aki 
megpróbál úrra lenni a zavarán, ezért igyekszik az olvasottak vagy a látottak alapján 
időbeli és ok-okozati sorrendbe rendezni az eseményeket), akkor a kérdéses befogadó 
valóban speciális�fajtájú�esztétikai élvezetet élne át – olyat, amilyet egy lineáris cselek-
ményű mű megértése során nem tapasztal. De még ha így lenne is, ez egyértelműen 
kevés lenne az értékrealista számára. Ha a magaskulturális műalkotások csupán�azért 
értékesek, mert képesek kiváltani egy olyan speciális fajtájú esztétikai élvezetet, amilyet a 
tömegkulturális műalkotások nem képesek, miközben másféle esztétikai élvezetet igenis 
kiváltanak, akkor valójában nem sikerült megmagyaráznunk a kétféle műalkotás esztéti-
kai értékkülönbségét.

Az esztétikai autonómiára alapozott modell alapján sem járunk sokkal több siker-
rel. Először is: nem igaz, hogy az esztétikai autonómia előfeltétele lenne a morális vagy 
a politikai autonómiának. Nem csupán műalkotások révén tudjuk elgondolni, hogy a 
dolgok másképpen legyenek, mint ahogyan vannak. A művészet ennek csupán az egyik 
eszköze. (Carroll 1998: 81–82). Másrészt: a legkevésbé sem igaz, hogy a tömegkulturális 
műalkotások akadályoznák a képzelet szabad játékát, vagy általában véve az imaginatív 
és reflexiós képességeink gyakorlását. Számos tömegkulturális műfaj pontosan erre a 
lehetőségre épít, első helyen is például a science-fiction (Carroll 1998: 85–86). Harmad-
részt: tévedés úgy gondolni, hogy a tömegkulturális műalkotások a társadalmi status�
quo�megváltoztathatatlanságát sugallják. Ismét csak gondoljunk a science-fictionre, vagy 
a mozgósító célú antiutópiákra – vagy egyszerűen csak a társadalmi igazságtalanságok 
rendszerét leromboló westernhősökre, a szuperbörtönökből kiszabaduló ártatlanul meg-
hurcolt nehézfiúkra, vagy a társadalmilag beléjük táplált előítéleteken felülemelkedni 
képes sitcom-hősökre (Carroll 1998: 86–88).48 Negyedrészt: még csak az sem igaz, hogy a 
tömegkultúra folyamatosan ugyanazokat a sztereotípiákat ismételgetné. A tömegkulturá-
lis műalkotások története, akárcsak úgy általában véve a művészet története, konvenciók 

folyamatos változásáról, átalakulásáról szól. Nagyon madártávlatbi perspektívából kell 
rápillantani erre a történetre, hogy mindez ne tűnjön fel (Carroll 1998: 88).

Az episztemikus értékre alapozott modell a legerősebb jelölt az esztétikai érték 
megalapozására. Az értékrealistának azonban valahogyan be kellene bizonyítania, hogy 
a konvenciókövető tömegkulturális műalkotások nem alkalmasak az ön- és világismere-
tünk növelésére. Márpedig ez nem tűnik egyszerű feladatnak. (Vajon a Homeland�nem 
alakítja át mindazt, amit a nézők az „idegen” és az „ismerős” fogalompárról korábban 
gondoltak? Vagy a Maffiózók�nem hozza felszínre a modern ember identitásának belső 
ellentmondásait? Stb.) Ám a tétel másik oldalának bizonyítása még több nehézséggel jár. 
Az értékrealista leírása a magaskulturális műalkotások befogadásáról fenomenológiailag 
nem adekvát. A radikálisan konvenciósértő művek megértése és értelmezése során érzett 
(termékeny) zavar nem feltétlenül vezet el az ismereteink bővüléséhez, már csak azért 
sem, mert nem minden esetben ismeretszerzési céllal fogyasztunk műalkotásokat. És 
nem véletlenül vagyunk ilyen tartózkodóak: a világirodalom és a filmtörténet klassziku-
sai – kevés kivétellel – semmi igazán újszerűt vagy izgalmasat nem árulnak el az emberi 
természetről, nem gyarapítják és nem változtatják meg meglévő morális meggyőződése-
inket, nem növelik a világra vonatkozó vagy önmagunkkal kapcsolatos propozicioná-
lis tudásunkat.49 Feltehetőleg az értékrealista nem is valamiféle tételes, propozicionális 
ismeretre gondol, amikor a magaskulturális műalkotások episztemikus értékét hangsú-
lyozza, hanem arra, hogy ezek a művek speciális�perspektívát�nyitnak�a körülöttünk lévő 
világra. (Esetenként éppen azáltal, hogy hangsúlyosan nem a mi világunkról szólnak.) 
Ezt természetesen minden további nélkül elfogadhatjuk – azzal a megszorítással, hogy 
a tömegkulturális műalkotások is ezt teszik. Minden�műalkotás speciális perspektívát 
nyit a világra.

A műalkotások azon jellemzőjéről, hogy sajátos perspektívát nyitnak a világra, 
valamint arról, hogy ezek a perspektívák bizonyos befogadók számára ismerősek lehet-
nek, más befogadók számára pedig újszerűek, anélkül is számot tudunk adni, hogy a 
műalkotások esztétikai értékét a műalkotások episztemikus értékére redukálnánk. Ezért 
nem látom okát, hogy értékrealista álláspontot foglaljunk el. A mérsékelt realizmus tö-
kéletes magyarázatot ad a magaskultúra és a tömegkultúra természetének különbségére, 
s feloldja a látszólagos ellentmondást, amely e kétféle típusú műalkotás természetének 
állandósága és a magaskultúra és tömegkultúra határának folyamatos történeti változása 
között feszült. A magyarázat ára: fel kell adnunk azt az elképzelést, hogy a magaskultúra 
alkotásai pusztán magaskulturális státuszuknak köszönhetően esztétikailag értékesebbek 
lennének a tömegkulturális műalkotásoknál. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt az 
árat érdemes megfizetni. 

49 Erről lásd Stolnitz (1992/2004). A kortárs művészetfilozófiában természetesen nem mindenki fogadja 
el Stolnitz álláspontját, s a propozicionalista kognitivizmusnak – annak az álláspontnak tehát, amelynek 
értelmében a műalkotások révén az értelmezők valódi tudáshoz jutnak, s ez a tudás propozicionális 
természetű – is vannak képviselői. A kognitivizmus kérdésköréről jó áttekintést nyújt Gaut (2003), Gaut 
(2007: 133–164) és Kieran–Lopes (2006: xi–xxiv).

48 Természetesen az értékrealista azt válaszolhatja, hogy mindez nem elég, mert a tömegkulturális műal-
kotások soha nem mutatják fel a radikális� társadalmi változás lehetőségét. De ez tévedés. Daenerys 
Targaryen a Trónok�harcában felszabadítja az elfoglalt kereskedőváros rabszolgáit, majd maga mellé állítja 
őket, és háborúba kezd a birodalomban élő összes rabszolga felszabadításáért. Mi ez, ha nem radikális 
társadalmi változás, amelyet ráadásul a mű reális, elérhető lehetőségként ábrázol?
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Időugrás a tudattalanban
(Philip�K.�Dick:�Várjuk�a�tavalyi�évet.�Fordította�Pék�Zoltán.�Agave�Könyvek,�Budapest,�
2008.�208�oldal,�2480�Ft.)

Ha az Agave Kiadó apró figyelmességként pár szem JJ–180 nevű pirulát is csomagolt 
volna Philip K. Dick legújabb kötetéhez, az olvasó minden bizonnyal erős vágyat érezne 
rá, hogy a tablettákat lenyelve 1966-ban teremjen, megkeresse a szerzőt, és megpróbálja 
rábeszélni: ne adja ki a kezéből olyan gyorsan a Várjuk�a�tavalyi�évet kéziratát, gondolja 
át, nem lehet-e valamivel feszesebbé tenni a regény dramaturgiai szerkezetét, és dolgoz-
zon még egy kicsit a befejezésen. Ám ha engednénk a késztetésnek, hibát követnénk 
el. Nem is csupán azért, mert a JJ–180 különösen veszélyes kábítószer, hanem mert a 
kiegyensúlyozott dramaturgiai szerkezet és a frappáns befejezés csak rontotta volna a 
regény hatását.

A Várjuk�a�tavalyi�évet, akárcsak a legtöbb Dick-regény, egyszerre fergetegesen szóra-
koztató és hátborzongatóan komor filozófiai-pszichológiai gondolatkísérlet. (Talán már 
felesleges megemlíteni, hogy Pék Zoltán fordítása ezúttal is kitűnő.) 2055-ben rossz idők 
járnak a Galaxisra: a terraiak – fojtogató szövetségben a gonosz Lilicsillaggal – háborút 
viselnek a rígek ellen, a karizmatikus terrai ENSZ-főtitkár, Gino Molinari téves politikai 
döntései miatt küszöbön áll a bolygó lerohanása, és mindeközben Eric Sweetscent 
házassága válságba kerül. A történetszálak kisvártatva annak rendje és módja szerint 
összefonódnak: a felesége elől menekülő Sweetscent lesz a vélt vagy valós betegségei 
miatt haldokló Molinari orvosa. A két főhős, akárcsak a számtalan mellékszereplő, két 
lábon járó pszichológiai esettanulmány. Gino Molinari gyötrelmes pszichoszomatikus 
tünetektől szenved: korábbi orvosa szerint így vállalja a morális felelősséget téves poli-
tikai döntéseiért; kamasz szeretője szerint így menekül a felelősség elől. Eric Sweetscent 
fel-feltámadó szuicid késztetéseivel küszködik: nem tudja elviselni, hogy olyan nővel él 
együtt, aki „gazdasági, intellektuális, sőt, igen, még erotikus téren is különb nála” – és 
felesége iránti gyűlöletét önmagára projektálja.

Ám a bizarr fordulatokban és groteszkebbnél groteszkebb jelenetekben gazdag re-
gény olvasójának szomorúan kell tapasztalnia: a Terra ügyei határozottan jobban állnak, 
mint Eric Sweetscent házasságának ügye. A cselekményben fontos szerepre tesz szert a 
már említett JJ–180: a szereplők időugrásainak köszönhetően mindegyre szaporodnak 
a valóságszintek, elmosódik a különbség valóság és lehetőség között, a jövő megváltoz-

Az irodalom hétköznapjai
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tatja a múltat, a múlt pedig a jelent. (Sweetscent a regény egy pontján minden poétikai 
szabályt és logikai törvényt megszegve találkozik későbbi önmagával.) Mindez azonban 
mit sem segít a férfi széthulló házasságán: míg az adott történelmi-politikai konstelláció 
hibás vagy helyes döntések sorozataként állt elő, az elrontott kapcsolatoknak nincs tör-
ténetük, nincs múltjuk – egy rosszul működő kapcsolat csupán „önkéntelen elrendezés”, 
amelynek lehetetlen „kihüvelyezni az értelmét”. Időugrások ide vagy oda, egy galaktikus 
birodalom (talán?) megmenthető, egy rossz házasság nem – ezzel a tanulsággal azért 
mégiscsak jobb egy kissé széttartó szerkezetű és némiképp befejezetlen regényben szem-
besülni.

Haláli vicces
(Christopher�Moore:�Mocskos�meló.�Fordította:�Pék�Zoltán.�Agave�Kiadó,�Budapest,�
2007.�324�oldal,�2580�Ft.)

Christopher Moore új regényének huszonnyolcadik oldalán arról értesülünk, hogy a 
főhőst, Charlie Ashert újra meg újra meglepi a Lily nevű kamaszlány (egyébiránt: Asher 
alkalmazottja) „bizarrságának sebessége és pontossága”. Ez a furcsa elbeszélői közlés 
mégsem hozza zavarba az olvasót (hogyan lehetne sebessége és pontossága a bizarr-
ságnak?), méghozzá azért nem, mert maga is valami hasonlót érez a Mocskos�melóval 
kapcsolatban: Moore őrült iramú regényének oldalain a lenyűgözően groteszk, szipor-
kázóan idétlen és megdöbbentően harsány burleszkjelenetek olvasása során váratlanul 
olyan mondatokba botlunk, amelyektől elszorul a torkunk. Ezek a pontos mondatok a 
halálról, a haldoklásról, a gyászról szólnak; arról, hogy a halál végtelen abszurditásának 
ellenére szeretteink elvesztése intenzív gyászmunkával igenis feldolgozható, valamint 
hogy az élet hiába abszurd, őrült, groteszk (Moore kulcsfogalmával: „hülye”) események 
sorozata, végső soron minden rendben van: a teremtés nem lehet elhibázott, ha egyszer 
a teremtett világ oly ellenállhatatlanul mulatságos.

A Mocskos�meló�tehát a tavaly megjelent Moore-regény, a Biff�evangéliuma�filo-
zófiai tézisét ismétli (Pék Zoltán fordítása ezúttal is kitűnő, ám helyenként úgy tűnik, 
mintha a magyar szöveg kissé sietve készült volna; sajnos a nyomdahibák mennyisége is 
erre utal) – ám ezúttal nem az evangéliumi történet újraírásával van dolgunk, hanem egy 
fantasztikus történet kulisszái között mozgunk: Charlie Asher tipikus „bétahím”, aki a 
regény első oldalain elveszti feleségét, nem sokkal azután, hogy kislánya, Sophie meg-
született, ám kisvártatva kiderül, hogy a frissen megözvegyült férfi a „halálkereskedők” 
kasztjához tartozik: az a feladata, hogy a halott emberek lelkét tartalmazó tárgyakat 
olyan emberekhez jutassa el, akik lélek nélkül élnek (bármit jelentsen is ez). Charlie 
munkája mocskos meló a javából: ha a kósza lelkeket nem sikerül a halál pillanatától 
számított pár héten belül eljuttatni a megfelelő helyre, a Sötétség Erői megerősödnek 
– az elvesztett lelkek a Gonosz erejét növelik: minél többet hibáznak a halálkereske-
dők, annál otthonosabban mozognak a Sötétség Erői a világban (vagy legalábbis San 
Fransiscóban). És hát a Gonosz joggal bízhat az emberiség (inkluzíve Charlie Asher) 

ügyefogyottságában. Ám az emberiségnek és az olvasónak szerencséje van: a Sötétség 
Erői is rettenthetetlenül hülyék. A Mocskos�meló�oldalain szorongó bétahímek járják 
bizarr haláltáncukat leszázalékolt lúzer rendőrökkel, nekrofil kamaszlányokkal, kutyák-
tól rettegő démonokkal, különböző kisállatok testrészeiből összegyúrt „mókusemberek-
kel”, a „cica” szó kimondásával ölni képes csecsemőkkel, magukat Császárnak szólíttató 
hajléktalanokkal, nimfomániás leszbikusokkal és szappanzabáló, borjúméretű alvilági 
kutyákkal. És rákban haldokló öregemberekkel.

Alighanem csak a legprofibb írók képesek arra, hogy a karneváli harsányságot és a 
közönséges idétlenkedést irodalmi eszközként használva bonyolult filozófiai dilemmák-
kal és súlyos egzisztenciális kérdésekkel szembesítsék az olvasót. Szerencsére vannak egy 
páran; Christopher Moore, úgy tűnik, közéjük tartozik.

Laza igazságszolgáltatás
(Elmore�Leonard:�Glanc.�Fordította�Hegyi�Pál.�Krimiklub.hu,�Budapest,�2008.�428�oldal,�
1950�Ft.)

Na jó, akkor most szépen elmondom, mi fog történni. Jól figyeljél, mert csak egyszer 
mondom el. Elmész egy könyvesboltba, nekem mindegy, melyikbe, és megveszed a 
Glanc� című könyvet, írta Elmore Leonard. Ha követne valaki, próbáld meg lerázni 
a Coelho-osztályon, vagy küldd be az ezoterikus cuccok közé, hátha kinyílik a csávó 
harmadik szeme, és akkor elvan egy darabig magában. De ne feltűnősködjél, ne csináld 
a balhét, mert buktuk az egészet.

Látom, nem vágod a témát. Arról van szó, hogy ez az Elmore Leonard nagy író, 
nagyon nagy író, Amerikában már több mint negyven könyve jelent meg, a kritikusok 
imádják. Olyat tud, amit csak nagyon kevesen: igazi irodalmat csinál a hard-boiled�
detektívregényből. (A múltkor már egyszer elmagyaráztam neked, hogy a krimi az egyik 
legkomolyabb, legfilozofikusabb irodalmi műfaj, csak ki kell használni a lehetőségeit; 
és hát ez a Mr. Leonard, istenemre mondom, kihasználja.) A Glanc�olyan, mintha va-
lamelyik klasszikust olvasnád: a főhős elmélkedésre hajlamos, cinikus, kiégett rendőr, 
akinek egy „nyamvadt kis nyápic, aki elhiszi magáról, hogy varázsereje van, és nem 
ismeri a félelmet”, megöli a szerelmét. Mi persze tudjuk, ki a gyilkos, de nem is ez az 
érdekes: miközben Vincent Mora elmerül Puerto Rico nappali, és Atlantic City éjszakai 
életében, elképesztő figurákkal találkozunk. A zseniálisan szellemes, éles párbeszédekről, 
a kíméletlenül pontos, hol harsányan gúnyos, hol meglepően gyengéd jellemzésekről, a 
finom elbeszélői kommentárokról és a pergő jelenetekről már nem is beszélve. (Olyan 
dumákat lehet leszedni a könyvből, hogy megfekszel, de tényleg.) Mr. Leonard nagyon 
ügyesen szerkeszt: oldalról oldalra új történetszálak indulnak, fordulat követ fordulatot, 
néhol még az időrend is felborul, ám végül minden elem a helyére kerül, a variációsan 
ismétlődő motívumok egymást erősítik.

Oké, oké, látom, még mindig nem raktad össze a kis mozaikkockákat. Ez a könyv 
arról szól, hogy van egy csávó, aki úgy dönt, igazságot szolgáltat az áldozatoknak (több 
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is van belőlük), tehát helyreállítja a megsértett erkölcsi világrend egyensúlyát – miközben 
pontosan tudja, hogy nem létezik ilyen erkölcsi világrend. Hiszen ez jó buli: nagyon laza 
dolog egyszerre két világban élni. Vincent Mora a bosszú ironikus, tépelődő angyala, 
aki lazán igazságot szolgáltat. (Persze egyszer-kétszer azért kénytelen rádöbbenni, hogy 
veszélyes játékot játszik: „Ne erőltessük, ennyire azért ne legyünk lazák”, figyelmezteti a 
férfit legújabb barátnője, miután szerencsésen túléltek egy lövöldözést.)

Szóval: lazán odasétálsz a könyvespolchoz, leemeled a Glancot, kifizeted a pénztár-
nál, kifelé menet még intesz a csávónak az ezoterikus könyvek osztályán, hazamész, és 
szépen lassan, figyelmesen végigolvasod Elmore Leonard regényét. Ne aggódj, a fordítás 
remek, Hegyi Pál érti a dolgát. (Stephen King előszavát nyugodtan átugorhatod, nem 
veszítesz vele semmit.) Ha mindent jól csinálsz, nincs mitől félned; de azért a telefono-
dat tartsd kikapcsolva a következő két napban, és ne nyiss ajtót senkinek. Én itt ésszel 
figyelem a dolgokat már régóta, tudom, mit beszélek. Értve vagyok?

Stikli
(Elmore�Leonard:�Stick.�Fordította�Hegyi�Pál.�Krimiklub.hu,�Budapest,�2008.�392�oldal,�
1950�Ft.)

Figyeljék csak, hogyan jellemzi Ernest Stickley újdonsült főnökét és szállásadóját, a 
dúsgazdag floridai üzletembert, aki egy furcsa ötlettől vezérelve sofőrként alkalmazza 
a börtönből szabadult férfit: „Már az izomagyút nyomja. A csávónak igazán ki kellene 
próbálnia magát a filmszakmában. Atyavilág! Hát nem lenne egyszerűbb, ha csak simán 
hátradőlne, és élvezné, hogy dugig van zsével? Ez a seggdugasz nepper egy limuzin hátsó 
ülésén terpeszkedik fehér teniszrucijában, de minden erejével azon van, hogy kikúrt kő-
kemény szöveggel álljon elő. A végén meg olyan az egész, mintha Eddie Fischer játszaná 
Marlon Brandót”. Pontos mondatok, metszően éles pillantás és utolérhetetlen lazaság 
– alighanem ez Ernest Stickey (a barátainak és az olvasóknak: Stick) receptje a túlélésre.

És a recept természetesen beválik: Stick nem csupán életben marad (bár ez sem kis 
szó, ha az embert vérszomjas lúzerek üldözik, akik nagymenő gengsztereknek képzelik 
magukat), hanem szellemes bosszút áll barátja haláláért, hatalmas összeget csal ki a 
neurózisa elől gátlástalanságba menekülő kispályás kábítószer-kereskedőtől, ráadásul a 
csábítás terén is komoly sikereket könyvelhet el magának. Igaz, a bosszú kissé féloldalas-
ra sikerül (Stick nem a gyilkosokat bünteti meg, hanem azokat, akik cinikusan megszer-
vezték a gyilkosságot), a könnyen jött pénz könnyen megy a regény ellenállhatatlanul 
mulatságos zárójelenetében, és a főhős férfiúi teljesítőképessége sem bizonyul elégnek 
a „mesterhármas” kivitelezéséhez (három különböző nő elcsábításához) egyetlen este 
leforgása alatt. Mi több, Stick és az elbűvölő befektetési tanácsadónő románca sem épp 
boldog egymásratalálással végződik („Nem vagyok rád felkészülve. Azért hívj fel vala-
mikor. Rendben?”, mondja Kyle a regény egyik utolsó oldalán); de nem is ez a lényeg.

Hanem az, hogy Elmore Leonard regénye páratlan szellemességgel és lenyűgöző 
mesterségbeli tudással fogalmazza újra a klasszikus hard-boiled�bűnregény műfaji já-

tékszabályait. (A kiadó döntése helyesnek bizonyult: a fordító, Hegyi Pál ismét kitűnő 
munkát végzett.) A Stick�világában minden bűn, szenvedés és kiszolgáltatottság abból 
ered, hogy a figurák nem képesek hitelesen játszani a saját maguk által választott és egy-
másra osztott szerepeiket – a regény kulcskategóriájával: nem elég „lazák”. A nagymenő 
üzletember egyetlen saját döntést sem tud meghozni, tanácsadójának ötleteiből él, mi-
közben belefullad a manírjaiba; a nagymenő kábítószer-kereskedő a gyógyszerei nélkül 
az utcára sem képes kilépni; a nagymenő gengszter egy szétszívott agyú tahó, aki szerint 
egy mélyen a homlokba húzott jachtsapka „azt sugározza, hogy a sapka viselője nagyon 
képben van, és nem engedi, hogy megetessék mindenféle szarsággal”. Nem elég azonban 
átlátni az önfényező lúzerek praktikáin: Sticknek azt is meg kell tanulnia, hogyan válhat 
a beszari kivagyiság kisstílű, de veszélyes világában megfigyelőből az események irányító-
jává; szerencsétlen börtöntöltelékből az igazság cinikus és laza bajnokává.

És hát a regény zárlatának tanúsága szerint van még mit tanulnia. Ugyanez – az 
olvasók legnagyobb szerencséjére – Elmore Leonardról nem mondható el.

Férfiak, akik gyűlölik a nőket
(Stieg�Larsson:�A�tetovált�lány.�Fordította�Péteri�Vanda.�Animus�Kiadó,�Budapest,�2009.�
576�oldal,�3490�Ft.)

Oknyomozó riportok olvasói érezhetnek ilyet (nálunk boldogabb országokban, ahol 
létezik tényfeltáró újságírás): a recenzens meghökkenve ejtette ölébe Stieg Larsson első 
regényét. A könyv minden várakozását felülmúlta, pedig az ügyetlenül harsány címlap, a 
fülszöveg és a magyar cím nem sok jót ígért – de hát nem éppen arról próbál meggyőzni 
bennünket a regény, hogy ne adjunk hitelt a látszatnak, hogy pillantsunk a jelenségek 
felszíne mögé?

A�tetovált�lány�– eredeti svéd címén: Férfiak,�akik�gyűlölik�a�nőket�– a szó legszo-
rosabb értelmében klasszikus regény: kényelmesen hömpölygő, majdnem mindvégig 
többszálú cselekménnyel; emlékezetes, szerethető és gyűlölhető, mégis finoman jellem-
zett szereplőkkel; súlyos morális konfliktusokkal és rendkívül szilárd, már-már szokatla-
nul karakteres elbeszélői világképpel. (Megbízhatóan magas színvonalú fordításban, ami 
Péteri Vanda munkáját dicséri.) Újabb bizonyítékaként annak, hogy a detektívregény 
műfaji öntőformája szinte bármilyen irodalmi alapanyaggal megtölthető. Stieg Larsson 
vaskos könyve vérbeli krimi, méghozzá valahol félúton a klasszikus analitikus detektív-
regény (megoldani egy negyven éve elkövetett gyilkossági ügyet, amely a bezárt szoba 
rejtélyén alapul) és az amerikai hard-boiled bűnregény között.

A nyomozó szerepkörét ezúttal (és a következő két részben, amely a szerző korai 
halála előtt még elkészülhetett) ketten töltik be: Mikael Blomkvist, a sármos gazdasági 
újságíró, és Lisbeth Salander, „egy sápadt, tüskehajú, anorexiásan sovány lány, piercinges 
orral és szemöldökkel”, valamint számtalan tetoválással testének jól látható és rejtettebb 
helyein, aki egyébiránt egy biztonságtechnikai cég legtehetségesebb külsős alkalmazottja. 
A dörzsölt újságíró és a zseniális képességekkel megáldott, bár kissé szociopata lány 
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története két cselekményszálon fut: Blomkvist egy tényfeltáró cikke miatt pert veszít 
egy – finoman szólva – tisztességtelen eszközöket alkalmazó svéd konszernnel szemben, 
s szeretne visszavágásként előállni az immár tényekkel gondosan alátámasztott „nagy 
leleplezéssel”; Blomkvist felkérést kap a dúsgazdag Henrik Vangertől, hogy derítse ki, 
melyik családtagja tette el láb alól kedvelt unokahúgát negyven évvel ezelőtt.

Mikael és Lisbeth (bonyolult magánéleti konfliktusokkal terhelt) nyomozása egyre 
sötétebb titkokra derít fényt, egyre közelebbről ismerjük meg a „megalázottak és meg-
szomorítottak” világát: a nők és gyermekek sérelmére elkövetett, családon belüli erőszak 
és a gazdasági bűnözés jelenségei egymásra íródnak – az erőfölénnyel való visszaélés, a 
kiszolgáltatottság és a szolidaritás hiányának jegyében. „A világ ragadozói egy nyelvet 
beszélnek”, jegyzi meg Lisbeth. (Bár a recenzens általában nehezen viseli az antikapi-
talista szólamokat, ezúttal úgy érezte, minden elem a helyén van. Talán ezt nevezték 
régebben epikai hitelnek?)

Amikor Henrik Vanger a regény vége felé megkérdezi Mikaeltől, miért volt annyira 
biztos benne, hogy rájött az igazságra, a férfi ennyit mond: „Azért voltam benne biztos, 
mert ez nem egy ócska krimi, Henrik”. Mi tagadás, Mikael Blomkvist fején találta a szöget.

A remény hal meg utoljára
(Leslie�L.�Lawrence:�Három�sötét�király�I-II.�Gesta�Könyvkiadó,�Budapest,�2006.�304�+�
480�oldal,�1498�Ft.)

Talán nem árt, ha még időben leszögezzük: a recenzensnek is van lelke. Ezért hát 
kötetről kötetre növekvő őszinte szomorúsággal figyelte Lőrincz L. László írói pálya-
futását. Az első Leslie L. Lawrence-krimik megjelenése, ne féljünk a nagy szavaktól, 
fontos esemény volt a klasszikus detektívregény műfajának történetében (noha a kortárs 
irodalomkritika, talán mert ezidőtájt akadt épp elég szakmai feladat a magyar széppró-
za területén, és talán mert a „könnyű”, populáris műfajokhoz tartozó szövegek nem 
egykönnyen keltik fel a kritikusok érdeklődését, nem figyelt fel a Lawrence-regényekre) 
– hogy aztán szép fokozatosan minden elromoljon.

A recenzens ezeken a hasábokon már több ízben számba vette a romlás oly le-
hangoló tüneteit: az első Lawrence-regényekben pompásan működő elbeszéléstechnika 
leegyszerűsödik: eltűnnek a beékelt elbeszélések, a narrátor lassan már kísérletet sem tesz 
arra, hogy a rejtély megfejtéséhez elengedhetetlenül fontos párbeszédeket valódi jelene-
tekbe ágyazza, a cselekmény tér-idő keretei elmosódnak, a szereplők lassan teljesen elve-
szítik arcukat és nyelvi karakterüket, ennek következtében az olvasó egyre kevésbé vehet 
részt a nyomozásban, juthat el a detektív-elbeszélővel versengve saját erőből a megfej-
tésig; ráadásul a rejtély megoldásában mind nagyobb szerepet játszik a természetfeletti, 
ami ismét csak nem növeli az olvasó megfejtési esélyeit; a tudományos ismeretterjesztés 
ügyét szolgáló szövegrészek egyre erőltetettebben illeszkednek az elmesélt történethez; 
a szellemességet harsány humor váltja fel, a regények nyelvi-stilisztikai megformáltsága 
szövegről szövegre több kívánnivalót hagy maga után.

Mindezek fényében leírhatatlan volt a recenzens öröme, amikor elolvasta a leg-
újabb Lawrence-regényt. A Három�sötét�király nagyságrendekkel igényesebben megírt 
detektívtörténet, mint a szerző elmúlt években megjelent bármelyik regénye. Mintha 
visszaérkeztünk volna a kilencvenes évek elejének Leslie L. Lawrence-éhez: már érzékel-
hetőek a romlás jelei, de a szöveg még őrzi a korai regények számos erényét. Például: 
a Három� sötét� királynak világosan áttekinthető struktúrája van (a gyilkosságsorozat 
egy nemzetközi sakkverseny köré szerveződik), a szövegbeli előre- és visszautalások jól 
működnek, az elbeszélő ügyesen adagolja az információkat, az olvasó eséllyel szállhat 
versenybe a nyomozóval a megfejtés után kutatva (főként ha élénken él emlékezetében 
az egyik utolsó igazán színvonalas Lawrence-regény, az 1989-ben megjelent A�gonosz�
és�a�fekete�hercegnő, valamint a már kevésbé sikerült, 1995-ös Sziget�a�ködben), az irra-
cionális, misztikus mozzanatok aránya nem túl magas, szinte minden fontos részletre, 
annak rendje és módja szerint, fény derül.

Persze az örömbe üröm is vegyül, a Három�sötét�királyban számos olyan mondat 
olvasható, amelyet az első regényeit író Lőrincz L. László (vagy az akkori kötetek szer-
kesztője, feltehetőleg akkor még volt a Lawrence-köteteknek szerkesztője) szívfájdalom 
nélkül kigyomlált volna a szövegből; és az sem váltotta ki a recenzens elismerését, hogy 
a szerző, minden bizonnyal a takarékosság jegyében, teljes bekezdéseket emelt át az 
új regénybe�A�gonosz�és�a�fekete�hercegnő�egyik párbeszédes jelenetéből. (Méghozzá 
a főhősnek a finálé-jelenet során elhangzó monológjába, melyben a gyilkosságsorozat 
hátterét világítja meg a szereplők számára. Leslie L. Lawrence csodálatos képességű nyo-
mozó, szószerint emlékszik rá, mit mesélt neki Bernie Simpson egy másik ügy kapcsán 
sok-sok évvel ezelőtt…) Ám mindez nem keserítette meg a recenzens örömét; a Három�
sötét�király�ígéret: talán újból érdemes lesz Leslie L. Lawrence-regényeket olvasni.

Unalmas hűség
(Alex�Berenson:�A�hűséges� kém.� Fordította:�Bartók� Júlia.�Agave�Könyvek,�Budapest,�
2008.�352�oldal,�2680�Ft.)

Miután befejezte az olvasást, a recenzens elképzelte, hogyan zajlott a vita annak a szak-
mai bizottságnak az ülésén, amely 2007-ben végül Alex Berenson (pár hete magyarul 
is megjelent) kémregényének ítélte oda a legjobb amerikai első regénynek járó Edgar 
Allen Poe-díjat.

Ígéretes első kötet, szólalhatott fel a zsűri egyik tagja, foglalkozását tekintve tisz-
tességben megőszült szerkesztő, aki korábban számos hidegháborús kémregény útját 
egyengette a megjelenésig, a fiatal szerző pontosan tudja: sokat változott a világ. Ma-
napság, a nemzetközi terrorizmus fokozódó térnyerésének idején (a szerkesztő élőszó-
ban kedvelte a bonyolult szerkezeteket) a titkos világpolitikai sakkjátszmákat már nem 
ábrázolhatjuk megnyerő külsejű CIA- és KGB-ügynökök elegáns vetélkedéseként. Nem, 
egy mai kémregénybe öngyilkos terroristák, al-Kaidába beépült amerikai ügynökök, 
Amerika földjére csempészett biológiai és vegyi fegyverek, kisebb merényletekkel „álcá-
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zott”, ezrek életét követelő terrorcselekmények kellenek – és az sem árt, ha a regényben 
futólag maga bin Laden is feltűnik. A�hűséges�kémben mindez megvan; ráadásul Be-
renson finoman ábrázolja az al-Kaidába beépült, s időközben iszlám hitre tért ügynök, 
John Wells dilemmáit: noha a terroristák vallási vezetői „félremagyarázzák” a Koránt, 
hazájának védelmében mégiscsak saját hittársait kell halomra gyilkolnia; másrészről vi-
szont honfitársai (s természetesen időnként ő maga is) valóban megengedhetetlen eszkö-
zöket alkalmaznak a „terroristákkal” szemben. Igen, barátaim, fordult a szerkesztő kissé 
színpadias gesztussal a zsűri tagjai felé, Berenson regénye megalkuvásoktól mentesen 
elemzi „a cél szentesíti az eszközt” ősrégi dilemmáját; majd mikor látta, hogy szavai 
nem váltották ki a szándékolt hatást, hozzátette: úgy értem, A�hűséges�kémben csillogó 
tekintetű hősök és rettenetes gonosztevők helyett a maguk bonyolultságában ábrázolt 
összetett karakterekkel találkozunk.

Nos igen, emelkedett szólásra egy fiatal kritikus, a „Dramaturgiai problémák ko-
runk népszerű irodalmában, különös tekintettel az elrontott befejezésekre” című nagy-
hatású tanulmány szerzője, kollégámnak szinte mindenben igaza van. Berenson regénye 
valóban remek és elgondolkodtató olvasmány, ha jó fordítók kezébe kerül a szöveg, 
a világsiker garantált. (És Bartók Júlia fordításával minden rendben van, tette hozzá a 
recenzens gondolatban.) Csakhogy, emelte fel az ujját a fiatal kritikus, van itten egy dra-
maturgiai bökkenő (ő az egyszerűbb fordulatokat kedvelte): A�hűséges�kém�akkor lenne 
igazán izgalmas regény, ha egészen a befejezésig nem tudhatnánk biztosan, hogy Wells 
melyik oldalon áll – ám mivel mindvégig belelátunk a főhős fejébe, és Wells fejében egy-
szer sem fordul meg, hogy átálljon a másik oldalra, így elvész a dramaturgiai feszültség, 
minden fordulat kiszámítható, sehol nem ér bennünket meglepetés.

A zsűri tagjai egyetértően hümmögtek, igen, néhol ők is unták kissé Berenson 
egyébként jól megírt regényét, majd a díjra jelölt többi könyvről kezdtek beszélgetni. És 
ha ezek a regények is megjelentek volna magyarul, a recenzens azt is el tudná képzelni, 
miért A�hűséges�kém�nyerte el végül a díjat.

Csak akarni kell
(Fejős�Éva:�Hotel�Bali.�Ulpius-ház�Könyvkiadó,�Budapest,�2008.�336�oldal,�2999�Ft.)

Furcsa, nem furcsa, a recenzens úgy járt, mint a Hotel�Bali�egyik főhősnője: váratlanul 
egy belső hang kezdett hozzá beszélni. Dórát a belső hang (a „racionális, okos énje”) 
megóvja egy elhamarkodott, rossz döntéstől, így a fiatal nő nem adja fel sikeres karrier-
jét tizenhét éven át halottnak hitt, s most újra megtalált szerelméért – a recenzensnek 
azonban nem volt ilyen szerencséje: őt a belső hang csak összezavarta.

Pedig első pillantásra minden olyan egyszerűnek tűnt! Fejős Éva regénye érzelmes, 
romantikus „női regény” (bármit jelentsen is ez): négy barátnő tizenhét év elteltével újra 
találkozik, s megpróbálják közös erővel feldolgozni a traumatikus eseményt, ami egykor 
véget vetett barátságuknak, s ami elől Olaszországig, Spanyolországig, vagy egészen Bali 
szigetéig menekültek. Egyikük persze nem jön el a találkozóra, s ez nem véletlen: Judit-

nak sok titkolnivalója akad (például hogy ő, a többiekkel ellentétben, a tragédia után 
Magyarországon maradt) – de többet szólni erről nem szükséges. Hiszen az olvasót nem 
éri meglepetés: minden fordulat kiszámítható, a sablonos konfliktusok mintegy maguk 
kínálják fel sablonos megoldásukat, a szereplőkkel pontosan az történik, amit korábban 
elképzeltünk – egyedül talán az tűnik szokatlannak, hogy a befejezés félig nyitva marad.

Ám ekkor a recenzens fejében megszólalt egy nyugodt hang, s barátságosan csak 
ennyit kérdezett: de mi ezzel a baj? Majd meg sem várva a választ beszélni kezdett. Fejős 
Éva regénye klisékből építkezik, de kimondottan ügyesen csinálja. A történetszálak szé-
pen összeérnek, nincsenek üresjáratok, mert előbb-utóbb minden elemnek jelentősége 
lesz a konfliktus vagy a megoldás szempontjából, és az elbeszélő tisztességesen előkészíti 
a fordulatokat. Röviden: minden ismerős, de minden a helyén van. (Eltekintve talán a 
címtől: szó se róla, jól hangzik, de vajon mi köze van a regényhez?) Mielőtt elhamarko-
dottan ítélkeznél, vedd észre: a könyvnek az a célja, hogy könnyen átélhető formában 
morális és életvezetési dilemmákkal szembesítse az olvasóját. (Mit jelent feldolgozni egy 
traumát és „lezárni a múltat”? Hogyan teremthetjük meg az identitásunkat? Mit jelent 
megbocsátani valakinek, mikor szolgálunk rá a bocsánatra? Stb.) A sematikus figurák az 
elbeszélő kezére játszanak: minél inkább a típus bemutatására törekszünk, annál köny-
nyebben magára és saját problémáira ismerhet az olvasó – és itt éppen ez lenne a cél.

Ugyan, horkant fel erre a recenzens, szerinted mit kezdjünk azzal az üzenettel, hogy 
csak akarni kell, máris megoldódnak a problémáink? Ráadásul a szereplők és az elbeszé-
lő a legelkoptatottabb nyelvi kliséket használják; „lelkiznek”, ahelyett hogy elemeznék 
a problémákat. Miért, mi nem ezt csináljuk a hétköznapi életünkben, kérdezte kajánul 
a hang, majd hozzátette: értsd meg, ez műfaji kellék. A Hotel�Bali�nem ígér poétikai 
forradalmat, csupán azt ígéri, hogy jól ismert eszközökkel pár órára leköti a figyelmedet, 
miközben a regény ürügyén saját problémáiddal foglalkozol. És ezt az ígéretet szinte 
hiánytalanul betartja, nem?

A recenzens nem válaszolt, hanem kissé zavartan újból fellapozta Fejős Éva regé-
nyét.

Paolo, írsz az emlékkönyvembe?
(Paolo�Coelho:�A�fény�harcosának�kézikönyve.�Fordította�Nagy�Viktória.�Athenaeum�
Kiadó,�Budapest,�2008.�152�oldal,�2490�Ft.)

Kedves Paolo, azt szeretném kérdezni Tőled, így levélben, hogy írnál-e valamit az em-
lékkönyvembe. (Bocs a tegezésért, de a Te könyveidben is mindenki tegezi a másikat, 
amikor rálép a spirituális útra. Meg engem is érdekel az Élet értelme, mint Téged meg 
a hőseidet.) Szóval azért kérdezem ezt, mert olvastam az új könyvedet, A�fény�harcosá-
nak�kézikönyvét, képzeld, megjelent magyarul, Nagy Viktória fordította, és abban van 
egy csomó bölcs meg találó mondat. És én is valami ilyet szeretnék, de nem akarok 
egyszerűen kimásolni egyet belőle, mert valami személyes azért jobb lenne. Pedig az 
például milyen szép, hogy „Aki ápolja baráti kapcsolatait, azt soha nem tépázzák meg 
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a lét viharai: van elég ereje, hogy túllépjen a nehézségeken, és folytassa útját”…! Lehet, 
hogy ezt azért kiírom, biztos ami biztos alapon.

Viszont akkor most már elmesélem, hogy képzeld, tegnap este kicsit depi lettem, 
mert nagy balhé volt nálunk. Odaadtam az apukámnak a könyvedet, aki erre elolvasta, 
és utána bejött a szobámba ordibálni. Hogy azt mondja: ez egy ostoba, ezoterikus 
giccs, és vegyem tudomásul, hogy nem akkor ír jó aforizmákat valaki, ha a bődületes 
közhelyeket nyakon önti valami spirituális szósszal, és a legótvarabb macsó dumákkal 
fűszerezve tálalja. Meg hogy nem attól lesz valaki nagy író, hogy képes „az ember” 
helyett azt írni, hogy „a fény harcosa”. Meg hogy ennek a könyvnek nincs szerkezete, 
iránya, sehol nem kezdődik, és mindenhol véget ér, a pár oldalas bárgyú kerettörténetről 
pedig jobb nem beszélni.

Az én apukám nagyon okos ember, de szerintem most nem volt igaza. Az például 
egyáltalán nem butaság, hogy „Az egyhangúság soha nem vezet nagy tettekhez”, mert 
hát tényleg, hogyan is vezetne. És a fény harcosa nem egy bölcselkedő Chuck Norris, 
mert jó, tényleg azt írod, hogy „A fény harcosa tudja, mit akar. És nem kell magyaráz-
kodnia”, de máshol meg hozzáteszed: „A fény harcosa végighallgatja ellensége érveit. 
Csak akkor harcol, ha muszáj.” A kerettörténet meg igenis szép, mert a kisfiú meghallja 
a víz alatti harangok zúgását, ami azt jelenti, hogy megértette az élet csodáját, és ez a 
mai, felgyorsult világunkban egyáltalán nem kis dolog.

Erre fel bejött az anyukám, aki szintén olvasta a könyvet, és azt mondta, hogy 
szerinte ez valami paródia, a dadaizmus találkozása az ezotériával a spirituális boncasz-
talon. És akkor felolvasta azt, hogy „A fény harcosa mindig visszatér a csatamezőre. 
Nem azért, mert makacs, hanem mert lépést tart az idővel”, meg hogy „Létezik lelki 
szemét: a gondolatok malmában gyülemlik fel. Régi sebekből áll, amelyek már elmúltak, 
és amelyekre nincs már szükség, valamint óvatosságból, ami a múltban fontos volt, de 
ma már semmire sem jó.” Ezen aztán mindhárman nagyon nevettünk, helyreállt a béke 
és a szeretet, és szerintem ez neked is tetszett volna. De kérlek, ne haragudj a szüleimre, 
ők még nem értik, hogy „A fény harcosa azért van a világon, hogy segítsen testvéreinek, 
nem pedig azért, hogy bírálja felebarátait”, viszont majd elmagyarázom nekik, és akkor 
ők is érteni fogják. Várunk téged, én és emlékkönyvem, millió spirituális puszi.

Az ítélőerő kritikája
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Nem túl bátor állítás, persze nem is kell minden kritikának merészen indulnia, mégis 
érdemes leszögezni: nincsen kritikus, akinek ne lenne módszere. A kritikus, bárhogy sze-
retné olykor távol tartani magát az értelmezéstől, ha tényleg arról a könyvről ír, amelyet 
recenzeálásra kiválasztott (vagy amelyet a kritika megrendelői recenzálásra kiválasztottak 
számára), azaz ha mondatai legalább áttételesen a vizsgált szövegre vonatkoznak, szük-
ségképp interpretációs technikákat alkalmaz. Persze előfordulhat, és elő is fordul, hogy a 
kritikus következetlen, szövegről szövegre változik, milyen irodalomszemléleti előfeltevé-
seket fogad el, esetleg annyira eklektikus módszertannal dolgozik, hogy gondolatmenete 
önellentmondásos, a recenzió állításai ellentmondanak egymásnak. (Az inkonzisztencia 
nem szükségképp a módszertani eklekticizmus következménye: ha metodológiailag ki-
fogástalanul járunk el, ez még önmagában nem szavatol az ellentmondásmentességért.)

Aki értelmez, az módszeresen jár el, mivel interpretációs technikákat alkalmaz, a 
kritikus értelmez, tehát a kritikus módszeresen jár el – ám, egyebek közt, ebből ered 
védtelensége is. Kevésbé fellengzősen fogalmazva: a kritikus szorult helyzetben van. 
Nem teheti meg, hogy kimerítően beszámoljon teoretikus előfeltevéseiről, felsorolja az 
általa elfogadott interpretációs lépések típusait, azaz nem szolgálhat részletes módszer-
tani leírással, hiszen ebben az esetben már nem a műről beszélne. Így azonban gon-
dolatmenete könnyen félreérthetővé, vagy ami ezzel általában együtt jár: erősen támad-
hatóvá válik. Hiába utal egy-két jól megválasztott terminussal elemzésének teoretikus, 
módszertani bázisára: ezzel a gesztussal feltételezi, hogy olvasói rendelkeznek bizonyos 
szakirodalmi ismeretekkel, és ez a feltevés nyilvánvalóan túlzó. (Persze meglehet, hogy 
az irodalmi-kulturális folyóiratokat valóban főként a szakmabeliek olvassák. A kritikus 
azonban nem indulhat ki ebből, hisz ha így tesz, azaz ha szövegeiben a szakemberekhez 
szól, pillanatok alatt elveszti nem szakmabeli olvasóit, és ez megrendelőinek, a folyóirat-
szerkesztőknek sem lehet érdekük.)

Szerencsére a kritikus helyzete nem reménytelen, már amennyiben támaszkodhat 
olvasóinak emlékezetére: a recenziók a teljes kritikai életmű vonatkozásában válnak 
értelmessé. Ha egyetlen írás alapján nem rekonstruálhatók is a kritikus irodalomszem-
léleti előfeltevései, módszertani elvei, megfelelő mennyiségű szöveg esetén ez már nem 
jelenthet komolyabb problémát. (Feltéve, hogy a kritikus következetes, vagy legalábbis 
nem szisztematikusan következetlen.) És kár lenne tagadni, a kritikus ítéleteiben nem 
elhanyagolható szerepet játszik a személyes ízlése is; a kritikus ízlését viszont nem lehet 
megismerni egyetlen írás alapján. 

A kritikus lehetőségei
Angyalosi Gergely: Romtalanítás. 
Kijárat Kiadó, Budapest, 2004. 316 oldal, 2500 Ft.



9796

Mindazonáltal a kritikus helyzete, ha nem reménytelen is, nem irigylésre méltó: a 
recenzió mindig rászorul a szerző további kritikáinak kontextusára, egy olyan kontex- 
tusra, ami aktuálisan sosincs jelen. A kritika ideális olvasója legalább bizonyos mértékig 
ismeri a kritikus életművét, megcélzott olvasójáról viszont nem feltételezhetjük, hogy az 
adott szövegen kívül akárcsak egyetlen írást is olvasott a szerzőtől. Egy recenzió szük-
ségképp önmagába záruló írás, hisz világosnak és követhetőnek kell lennie az aktuális 
kritikai életről mit sem tudó olvasó számára is, a szöveg nem utasíthatja a befogadót a 
kontextus felderítésére. Így könnyen lehet, hogy a recenzióban kifejezett ízlésítéletnek 
nem lesz meg a fedezete, mert nem hitelesíti azt a korábbi kritikusi ízlésítéletek sora, va-
lamint hogy a recenzió gondolatmenete gyenge lábakon áll majd, mert nem lesz világos, 
a szerző milyen teoretikus előfeltevésekkel dolgozik, milyen módszertani elveket fogad 
el és alkalmaz – és a szövegben beszélő hangnak úgy kell előadnia mondandóját, hogy 
minderről tud, pontosabban: hogy mindezt számításba veszi.

Az eddigiek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy sok kritikus úgy dönt, ha 
már egyszer az irodalmi élet folyóiratokban zajló mindennapjai során nem adott a 
recenzió értékeléséhez szükséges kontextus, érdemes azt megteremteni: kötetbe rendezni 
a kritikákat. Angyalosi Gergely is így járt el; legújabb, Romtalanítás�című vaskos kötete 
2004-ben látott napvilágot. 

Angyalosi azon kritikusok kasztjához tartozik, akik főállásban irodalmárok, még-
hozzá olyan irodalmárok, akik irodalomtörténeti és irodalomelméleti kutatásokat is 
folytatnak. Angyalosi köteteit végigolvasva érdekes folyamatnak lehetünk szemtanúi. A 
Romtalanítás�a szerző ötödik kötete, és egyben harmadik „szöveggyűjteménye”, hisz az 
1986-os első könyv, A�lélek�lehetőségei�egy (igaz, három részből álló) hosszú tanulmány, 
s az 1996-os Barthes-monográfia, a Roland�Barthes,� a� semleges�próféta is összefüggő 
szakmunka. A három „szöveggyűjtemény” hasonló elv szerint épül fel, szerkezetükben 
mégis figyelemreméltó különbségek vannak. A�költő�hét�bordája�(1996) még szinte ki-
zárólag irodalomtudományos és filozófiatörténeti tanulmányokat tartalmaz, tematikus 
bontásban: először a prózai, majd a lírai szövegekről írott tanulmányok következnek, ez-
után a magyar művészetelmélet történetével kapcsolatos írások kerülnek sorra, s a kötet 
negyedik része a szerzőnek oly kedves francia filozófusokról, valamint a számára szintén 
fontos Martin Heidegger francia és magyar recepciójáról szóló tanulmányokból áll. A 
Kritikus�határmezsgyén�(1999) szintén négy részre bomlik, de a szövegeket Angyalosi 
már nem kizárólag tematikusan csoportosítja: az első két szakaszban irodalomelméleti 
tanulmányok és irodalomelméleti témájú kötetekről szóló recenziók olvashatók (Der-
rida, Barthes, Genette munkássága állandó téma és hivatkozási pont a szerző számára, 
mint ahogy a műfajelméleti problémák is rendre visszatérnek írásaiban), a harmadik 
rész három fejezetet tartalmaz Angyalosi készülő Ignotus-monográfiájából, a negyedik 
viszont a szerző kortárs magyar szépirodalmi szövegekről írott kritikáiból áll. A mostani 
kötet már öt nagyobb egységre bomlik; itt is van egy francia blokk, egy a mai magyar 
irodalomelmélet problémáit, eredményeit elemző, valamint magyar irodalomtudomá-
nyos köteteket vizsgáló írásokat (egyebek közt: kritikákat) tartalmazó rész, továbbá 
Angyalosi külön fejezetet alkot hermeneutikai tárgyú, és, újdonságként, képzőművészeti 

tárgyú tanulmányaiból – viszont a Romtalanításban már a kritikákat tartalmazó fejezet a 
leghosszabb, ráadásul ez kerül a kötet élére. Igaz, az első rész írásai tematikusan is össze-
tartoznak, hisz mindegyik szöveg magyar irodalmi műveket választ tárgyául, és nem is 
mindegyikről mondható el, hogy frissen megjelent kötetekről szóló recenzió lenne – ám 
tagadhatatlan: Angyalosi köteteiben az idők során fokozatosan egyre hangsúlyosabbá 
vált a tény, hogy az írások szerzője nem csupán irodalmárként határozza meg hivatásos 
olvasói szerepkörét: kritikusnak is tekinti magát. 

Persze a kötetek elrendezése alapján megrajzolható pályakép kissé csalóka: noha 
Angyalosi nem a kilencvenes évek második felében kezdett el kritikát írni, korábbi 
szövegei, egy-két kivételtől eltekintve, nem kerültek be a kötetekbe. A Romtalanítás�
tartalmazza az elmúlt évek során folyóiratban megjelent Angyalosi-recenziók zömét, a 
Kritikus�határmezsgyénről viszont nem mondható el, hogy hasonlóan teljes válogatást 
közölne a szerző kritikáiból, az első tanulmánykötetben meg alig van kortárs szépirodal-
mi műről szóló kritika. Ez az esetlegesség azonban egyáltalán nem hat zavaróan – már 
csak azért sem, mert az olvasó, hacsak nem végez filológiai vizsgálatokat, nem is tud 
róla: Angyalosi egyik kötetében sem tünteti fel a szövegek eredeti megjelenési helyét, sőt 
az 1999-es válogatásból még az írások keletkezési dátuma is hiányzik. Mintha Angyalosi 
azt sugallná, hogy a szövegek a kötetben teljesen új kontextust kapnak, és ez a kontextus 
szinte semmilyen módon nem szorul rá az eredeti megjelenés kontextusára. 

Ez azonban, láttuk, fordítva nem áll: a folyóiratkritika igencsak rászorul az életmű 
legalább részleges ismeretére. A kritikus azért válogatja egymás mellé a recenzióit, hogy 
azok egymás közvetlen kontextusába kerülve könnyen megismerhetővé tegyék a kritikus 
észjárását (felteszem, a kritikus észjárásának ismeretén azt szoktuk érteni, hogy tudjuk, a 
szerző milyen elméleti előfeltevésekkel dolgozik, milyen módszertani eljárásokat fogad 
el és alkalmaz, s hogy milyen ízlésbeli preferenciákkal rendelkezik), s nem azért, hogy 
monografikus leírását nyújtsa egy korszak irodalmi vagy irodalomtudományos fejlemé-
nyeinek. Az irodalomtörténeti tanulmány mást feltételez az olvasójáról, másképpen 
szólítja meg az olvasóját, mint a kritika. Továbbá, bármilyen lehangoló lehet is ez az 
irodalmi mű és a befogadó személyes, meghitt találkozásának fontosságát hangsúlyozók 
számára, a kritikus nem feltétlenül azokról a művekről ír, amelyek az ő személyes iroda-
lomtörténeti narratívájában fontos szerepet játszanak, viszont nem feltétlenül ír azokról 
a művekről, amelyeket ő jelentősnek ítél. Tévedés tehát a gyűjteményes kritikai kötete-
ket egyfajta kanonizációs szándék kifejeződéseként olvasni. Akadhat olyan kritikus, aki 
megteheti, hogy kritikusként kizárólag azokkal a művekkel foglalkozik, mint amelyeket 
irodalomtörténészként vizsgál, de a legtöbb kritikus nem él ennyire gondtalan életet. És: 
vajon mi lenne a nem erősen negatív kritikai értékítélet irodalomtörténeti megfelelője? 
A hétköznapi kritikus gyakran recenzál olyan műveket, amelyeket az irodalomtörténész 
semmilyen szempontból nem tart elég jelentősnek ahhoz, hogy történeti narratíváinak 
szereplőjévé tegye őket. És ezek a kritikák gyakran a gyűjteményes kötetek legcsillogóbb 
darabjai közé tartoznak.

A Romtalanítás�jelenlegi recenzense ezért nem ért egyet a kötet fülszövegével, amely 
„egyfajta »mozgó irodalomtörténet« sejtelmét” ígéri, pontosabban szólva nem tartja 
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érdekes szempontnak, milyen csomópontokat jelölne meg a kötet tartalomjegyzéke a 
közelmúlt magyar irodalmában, ha azt egy irodalomtörténeti áttekintő tanulmány tar-
talomjegyzékeként olvasnánk. (Az biztos, hogy fájóan hiányozna a Harmonia�caelestis 
– és lám, Angyalosi valóban írt az Esterházy-műről is, méghozzá igen remek kritikát, 
csak nem emelte be a kötetébe, feltehetőleg azért, mert a szöveg megjelent a Másodfo-
kon�címet viselő, az Esterházy-recepció darabjaiból válogató tanulmánykötetben is. Ha 
kanonizációs szándék mozgatta volna a szerzőt, nyilván vállalta volna a kettős közlést, 
hisz a Harmonia�caelestist az ezredvég, vagy az ezredelő egyik legfontosabb művének 
tartja.) Viszont annál érdekesebb, hogy a kritikák egymás közvetlen kontextusába kerül-
ve milyen észjárású kritikusnak mutatják Angyalosit, és hogy a művészetfilozófiai, iroda-
lomelméleti tanulmányok megállapításai milyen kapcsolatban vannak ezzel a kritikusi 
észjárással (nem feledve, hogy a Romtalanítás elméleti témájú írásainak egyike-másika 
szintén recenzió).

Bagi Zsolt, Angyalosi korábbi kötetéről írva (A posztmodern Ignotus, Jelenkor, 2002. 
november, 1214–1220), a szerző kritikáit a strukturalizmussal és az impresszionizmussal 
hozza kapcsolatba. Szerinte a „strukturalizmus” Angyalosi számára egyfajta értékplura-
lizmust jelent, az átfogó nézőpont hiányának elméletét; az „impresszionizmus” pedig a 
szerző kritikáiban az idegennel szembeni nyitottságként jelenik meg. Angyalosi legtöbb 
írása az „azonosulás kritikájának” egyik változatát képviseli: a bírálatot a szöveg mű-
ködésének törvényeihez igazítják, nem pedig valamiféle „külső” elvhez. A kritika nem 
elsősorban értékítéletet fogalmaz meg, hanem „oly módon azonosul a kritizált írással, 
hogy gondolatainak, stílusának, fogalmai vagy retorémái viszonyainak ritmusát mintegy 
átvéve feltárja annak működésmódját”. Azaz Bagi szerint a kritikus Angyalosi a követke-
zőképp jár el: közel kerül a szöveghez, a szöveget önmagából próbálja megérteni (lásd: 
„impresszionizmus”, ami ebben az esetben nem a kritikus impresszióinak rögzítését 
jelenti), és teszi mindezt a „strukturalizmushoz” kapcsolható értékpluralizmus jegyében. 
(Bagi hangsúlyozza, hogy amit ő „strukturalizmusnak” nevez, az az irodalomelméleti 
közbeszédben „posztstrukturalizmus” néven honosodott meg, tehát e kifejezéssel An-
gyalosi kedves francia szerzőire: Barthes-ra, Foucault-ra, Derridára utal.)

Bagi találó, bár kissé homályos portrét rajzol a kritikus Angyalosiról (és hát a ho-
mályos képekről nem egyszerű eldönteni, hogy találók-e). Hogy igaza van-e Baginak, és 
valóban nem tanácsos-e strukturalizmus és posztstrukturalizmus között terminológiai 
különbséget tenni, az ugyan fontos kérdés, de nem tartozik tárgyunkhoz. Az viszont 
annál érdekesebb, hogyan is értsük Bagi leírását az „azonosulás kritikájának” működé-
séről. Mit jelent, hogy a kritika átveszi a vizsgált szöveg gondolatainak, stílusának, s 
főképp fogalmai vagy retorémái viszonyainak ritmusát? Ha ez azt jelenti, hogy a kritika 
nyelvileg, stilisztikailag, retorikailag hasonul a vizsgált műhöz, akkor a leírás a Romta-
lanítás�recenzióira biztos, hogy nem illik. A�könnymutatványosok�legendája�című Dar-
vasi-regényt elemző szövegen ugyan érezhető, hogy a kritikusra nagy hatást gyakorolt a 
szerző szövegszerkesztési technikája, s a 2004-es Kukorelly-kötet, a TündérVölgy�kritikája 
is világos példával szolgál arra, milyen nehéz szabadulni bizonyos szövegek stilisztikai 

hatása alól (Angyalosi itt szemmel láthatóan nem is próbál szabadulni), de a további 
huszonhét írásban szinte nyoma sincs annak, hogy a kritikus retorikailag közelíteni pró-
bálná saját szövegét a vizsgált műhöz. Sőt, Angyalosi irigylésre méltóan egységes hangú 
kritikus, ha az olvasó már ismeri pár szövegét, felismeri a többit is, és ezért nem csupán 
a szerző karakteresen fanyar humora a felelős. (Ezen a ponton Angyalosi azt írná, „erre 
később még vissza kell térnem”.)

Sokkal valószínűbb, hogy Bagi a kritika és a vizsgált szöveg ritmusazonosságának 
metaforájával csupán azt próbálta kifejezni, hogy az Angyalosi-kritikában beszélő hang 
a szöveget mintegy önmagából próbálja megérteni: elfogadja a szöveg által felkínált olva-
sói szerepmintát. Angyalosi a Romtalanítás egyik elméleti tanulmányában hangsúlyozza 
is, hogy „egy komoly hagyományokkal rendelkező elképzelés szerint”, amely sejthetőleg 
a szerző számára sem ellenszenves, minden irodalmi mű egyfajta olvasati szerződést köt 
a befogadójával (291). Tehát a kritikus, akárcsak bármely befogadó, interpretációs tech-
nikák repertoárjából választhat, s a választásban maga az irodalmi mű van segítségére: a 
szöveg, ha odahallgatunk a szavára, elárulja, milyen módon érdemes őt megközelíteni. 
Sőt, a szerződésnek természetszerűleg hatással kell lennie az irodalmár, az esztéta elem-
ző szövegére is: Angyalosi például azért dicséri meg Bacsó Béla Celan-könyvét, mert 
a szerző jól választotta meg a kötet beszédmódját, hisz az „iskolásabb, minden felvett 
szálat szigorúan végiggombolyító építkezés” nem illett volna a tárgyhoz, Celan lírájához 
(237).

Az olvasati szerződés elméletével számtalan probléma van. Talán nem is elmélet: ha 
már egyszer meghatározzuk azokat a tényezőket, melyek ismeretére a befogadónak szük-
sége van a szerződés megkötéséhez, mi szükségünk van rá, hogy magára a szerződésre 
hivatkozzunk? Miért nem elég felsorolni ezeket a tényezőket – amelyek végső soron az 
így vagy úgy felfogott műfaji kódokkal azonosak? Ha radikalizáljuk a gondolatmenetet, 
és azt állítjuk, hogy minden mű kizárólag rá szabott interpretációs rendszert hív életre, 
akkor, ahogy Angyalosi is írja, súlyos, feloldhatatlan dilemmához jutunk: a kritikus 
maximálisan individuális módon kapcsolatba kerül a maximálisan individuális művel, 
ám erről a találkozásról, erről az egyedi műélményről valahogy be kell számolnia a 
közösségnek (113). A kötet jelenlegi recenzense ezen a ponton feltétel nélkül egyetért 
Angyalosival: képtelenség teljes mértékben szubjektív, perspektivikus megértésfogalom-
mal dolgozni (270), nincs értelme egyetlen műre szabott interpretációs rendszerről be-
szélni. (Ha az értelmezés szabályvezérelt cselekvés, parafrazeálhatnánk az Angyalosi által 
feltűnően nem kedvelt – kései – Wittgenstein egyik érvének közkeletű rekonstrukcióját, 
akkor nincs értelme individuális értelmezésről beszélni: nem lehet szabályvezérelt az a 
cselekvés, amelynél a cselekvő elvileg sohasem tudhatja meg, helyesen alkalmazta-e a 
szabályokat.)

Árulkodó, hogy Angyalosi a Romtalanítás kritikáiban nem sokat beszél az olvasati 
szerződésről. Annál többet hivatkozik műfajfogalmakra, sőt negatív értékítéleteit álta-
lában valamiféle műfaji törvényszerűségekre hivatkozva alapozza meg. Mondhatni a 
kritikus a gyakorlatban a műfaj vizsgálata révén felel az olvasati szerződésre vonatkozó 
kérdésre. Angyalosi abból indul ki, hogy csak az a nyelvi közlemény válhat irodalmi 
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műalkotássá, amely lehetővé teszi a befogadó számára, hogy azt irodalmi műalkotás-
ként közelítse meg (135), azaz egyfajta kontextualista műalkotásfogalommal dolgozik. 
A kontextus határozza meg, milyen nyelvi jelsorozat tekinthető irodalomnak. (Ebből 
következőleg gyakran előfordul, hogy ugyanaz a szöveg az egyik befogadóközösség szá-
mára irodalom, a másik számára nem, hogy ugyanaz a szöveg időben változtatja a 
státuszát, hol műalkotásként funkcionál, hol nem – ezzel a problémával Angyalosi nem 
szembesül, ami nem meglepő, hisz ez a probléma jellegzetesen nem a kortárs műalkotá-
sokról recenziót író kritikus problémája. Bár van, amikor ez Angyalosi számára is fontos 
kérdés: ugyanaz az esszéisztikus gondolatmenet, ami jól olvasható publicisztikaként, 
szépirodalmi szövegként nem mindig állja meg a helyét, utal a szerző Konrád György 
kevésbé sikeres regényeire). Noha nincsenek inherens irodalmi tulajdonságok, az olvasói 
hozzáállást alapvetően meghatározó műfaji kódok felderítése az adott szöveg nyelvi-reto- 
rikai felépítésére koncentráló poétikai elemzés feladata.

És ez a poétikai elemzés alátámaszthatja a kritikus negatív értékítéletét. A Hősöm�
terének, Parti Nagy Lajos regényének befogadója zavarba jön, nem világos számára, 
hogy hús-vér figurákat mozgató, a regényvilág eseményeit a „különös” vagy a „csodás” 
kategóriája mentén elrendező szöveget, vagy inkább bábfigurákat mozgató, groteszk, 
politikai üzenetet hordozó pamfletet olvas. Vagy Závada regénye, a Milota� hasonló 
műfaji problémákkal küzd: a kvázi-realista prózavilág kereteit szétfeszítik a szövegben 
beszélő hangoknak a nyelvhez való viszonyát színre vivő részletek – és ez baj, mert a 
főhősök nyelvi viselkedése nem ad teret a tragikumnak, a cselekmény fordulatait meg-
alapozó titokstruktúra viszont „csak a tragikum közegében működik hatékony poétikai 
tényezőként” (165). Bartis Attila bizonyos novellái is azért tekinthetők poétikailag prob-
lematikusnak, mert a mitikus és a realista elbeszélői szintek egymásra vetítése gyakran 
sikertelen. A korai Kosztolányi-líra is sok szerkezeti problémával terhelt: sokszor nem 
sikerül a szecesszió poétikai célkitűzését megvalósítani, a pillanatnyi érzéki élményből 
kibontani a „lét által legyűrtség élményét”, mert a versek hol „leragadnak a mindennapi 
tárgyiságban”, így a jelképiség irányában tett fordulat erőltetett, szervetlen, hol hiányzik 
a tárgyiság, így a lírai én terjengős magyarázatokra kényszerül, s elsorvad a líraiság.

Mindazonáltal Angyalosi az eredendően többértelmű, az értelmezés számára kime-
ríthetetlen műveket értékeli a legtöbbre. Hibás az az olvasó, aki erőszakosan egyértel-
műsíti a művet, aki lezárja a lehetséges értelmezések horizontját, mert a szöveget valami 
művön kívüli szerzői élményre vezeti vissza, vagy mert a szöveget egy filozófiai gondo-
latmenet illusztrációjává fokozza le – de az a szöveg nem lehet jelentős műalkotás, amely 
lehetőséget nyújt rá, hogy az olvasó a mű értelmezését a mű feltételezett jelentésének 
leírására redukálja. Krasznahorkai az egyetlen igazán metafizikus ihletettségű magyar 
író, és az mindenképpen a szerző tehetsége mellett szól, hogy a Kegyelmi�viszonyok�
novelláiban sikerült elkerülnie a metafizikai probléma képletszerűvé válását, azaz a szö-
vegek nem váltak a metafizikai problematika illusztrációjává. A didaktikusság miatt éri 
(messzemenően jogos) bírálat Márai Föld,�föld!...�című regényét, de Arthur Koestler ön-
életrajzának második kötete is azért jóval kevésbé érdekes, mint az első, mert a „poszt-
modern” olvasót az igazságok hidegen hagyják, az igazságkeresés viszont szórakoztatja, 

és a szerző a második részben sokkal közelebb kerül önmaga megértéséhez, mint az el-
sőben. Rakovszky Zsuzsa regényében viszont az elbeszélő-főhős egyre rejtélyesebbé válik 
az olvasók szemében, és a rejtély még az utolsó oldalakon sem oldódik meg. (Jelen kötet 
recenzensét viszont inkább az foglalkoztatja, hová tűnt A�kígyó�árnyékából a regény 
által mozgatott oly kevés szereplők egyike, az Erzsók nevű szolgálólány. Erzsók minden 
átmenet nélkül egyszerűen eltűnik a szövegből, és ez a regény eddigi kritikusainak nem 
okozott fejtörést.) Rákos Sándor költészetének is egyebek közt ez a rejtélyes lírai szubsz-
tancianélküliség, kiszámíthatatlanság adja az értékét, mint ahogyan a jó illusztrátor, és 
Angyalosi szerint Kass János ilyen, rejtélyes, határozatlan viszonyt tud teremteni az iro-
dalmi szöveg és a szöveghez kapcsolt illusztrációk között. Az Angyalosi által oly nagyra 
értékelt Bodor-próza rejtélyességéről már nem is beszélve – a kritikus épp azért rója meg 
szelíden Az�érsek�látogatása�című Bodor-regényt, mert az nem képes kellő mértékben át-
alakítani a Sinistra�körzet�prózavilágát. És épp a poétikailag kiaknázott követhetetlenség, 
érthetetlenség, a jelölés feltartóztathatatlan automatizálása okán tartja sikeres szövegnek 
a Tandori-NatRoid néven megjelent „egzisztencialista akcióregényt”, a Vér�és�virágha-
bot. (Jelen kötet recenzense nem állja meg, hogy megjegyezze, a Nat Roid-krimik felől 
olvasva talán a Vér�és�virághab�utalásai sem tűnnének oly rejtélyesnek, talán a regény 
cselekménye sem tűnne oly rekonstruálhatatlannak. A Nat Roid-regényciklus alapos 
irodalomtörténeti, poétikai elemzése mindegyre várat magára, sajnos.)

Angyalosi, a kötet tanúsága szerint, meglehetősen következetes kritikus, a két ér-
tékelési szempont azonban időnként keresztbe metszi egymást. Ha elfogadjuk, hogy 
vannak inkompatibilis alkotóelemekből álló műfaji kevercsek, amelyek poétikailag siker-
telennek tarthatók, és ha elfogadjuk, hogy az igazán sikeres irodalmi mű mindig zavarba 
hozza a befogadóját, mert az kénytelen ráébredni, hogy az irodalmi mű az értelmező 
számára kimeríthetetlen, akkor érdemes valamit mondani a két állítás egymáshoz való 
viszonyáról is. Ugyanis előfordulhat, hogy az olvasót egy ilyen össze nem illő műfaji 
hagyományokat egyszerre aktualizáló műalkotás hozza zavarba, méghozzá épp a poé-
tikai újszerűség okán, s épp egy ilyen mű tűnik számára kimeríthetetlennek. Megeshet, 
hogy az Angyalosi által ünnepelt eldönthetetlenség tapasztalatában épp azáltal részesül 
az olvasó, hogy képtelen kiválasztani a szöveg által előhívott olvasói szerepmintát. Nem 
véletlen, hogy Angyalosi a következőképp fejezi be a Hősöm�teréről szóló recenziót: 
„Parti Nagy Lajos[nak] ez a műve talán nem tökéletes regény, de hihetetlenül sokrétű 
irodalmi szöveg, s mint ilyen, nagyon jelentős” (149). 

Valamint: hol van a műfaji inkompatibilitás határa? Biztos, hogy igaza van a szerző-
nek, amikor azt írja, hogy az anekdotizmus akkor probléma, ha szervetlenül kerül be a 
mű világába, azaz ha „a szerző nem igazítja saját univerzumához az anekdota inherens 
sajátosságait” (293) – de hogyan lehet eldönteni, mikor kerül be szervesen, s mikor 
szervetlenül az anekdota a mű világába?

A válasz talán az Angyalosi által oly gyakran emlegetett kritikusi személyességben 
kereshető. A műfaji inkompatibilitás mértékének megítélése a kritikus személyes ízlésí-
téletének függvénye. A tudományos, poétikai elemzés révén nem letudható a kritikus 
feladata, neki ítélkeznie is kell, és az olvasók a kritikus intellektuális arcképét nem 
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csupán a poétikai elemzések, hanem az elemzés által lehetővé tett, de semmiképp sem 
meghatározott ízlésítéletek sorozata által rajzolják meg.

Angyalosi egy helyen vitába keveredik Gadamerrel, méghozzá abban a hosszabb tanul-
mányban, amely a Gadamer-életmű egyik legjelentősebb magyar meghonosítója, Bacsó 
Béla hermeneutikai tárgyú írásait elemzi. (Ez a tanulmány egyébként legalább két koráb-
bi szöveg összeillesztéséből jöhetett létre; furcsa, hogy noha Angyalosi következetesen 
nem közli tanulmányainak eredeti megjelenési helyét, nem mindig tünteti el az utóbb 
átdolgozott írások eredeti kontextusára utaló szövegnyomokat. „Erre is vissza kell még 
térnem.”) Angyalosi, ha következetes kíván maradni, és ha azt szeretné elérni, hogy kö-
tetének elméleti tanulmányai alátámasszák és egyben magyarázzák kritikusi gyakorlatát, 
nem fogadhatja el Gadamer „negatív véleményét az elvont esztétikai megkülönböztetés 
(amikor az elénk kerülő tágyat eleve esztétikailag közelítjük meg) kárhozatos következ-
ményeiről” (232). Láttuk, legalábbis ha a Romtalanítás�jelenlegi recenzense nem téved 
nagyot, Angyalosi szerint egy tárgyról, egy nyelvi jelsorozatról az aktuális kontextus dön-
ti el, funkcionálhat-e egyes befogadók számára műalkotásként; és minden egyes műal-
kotás az őt jellemző poétikai jegyek révén ajánlatot tesz arra vonatkozóan, a műalkotás 
értelmezése során hogyan válasszanak a befogadók a számukra adott konvencionális 
interpretációs technikák készletéből. Ezért hát Angyalosi nem érthet egyet Gadamerrel: 
ha a műalkotást műalkotásként fogadjuk be, igenis szükségképp különbséget teszünk 
„esztétikai” és „nem esztétikai” között (erre a szerző máshol is utal, például a kötet 
egyik utolsó, emlékezetes vita-tanulmányában, a 299. oldalon). Igaz, gyakran elmarad ez 
a megkülönböztetés, de ilyenkor valójában nincs is jogunk műalkotások befogadásáról 
beszélni. (Egyébiránt, a kötet jelenlegi recenzensének legnagyobb örömére, Angyalosi 
azt is hozzáteszi, hogy például épp e probléma kapcsán nyílna játéktér „a józan észen 
alapuló angolszász esztétikai gondolkodás” számára.)

Mindazonáltal Angyalosi nem Gadamerrel folytatja a kötet legintenzívebb vitáit. 
A Romtalanítás�szövegeinek beszélője polemikus alkat. Ha csupán az egyes kritikákat 
olvassuk, méghozzá az eredeti megjelenési helyükön, ez nem feltétlenül szembeszökő; 
ha viszont a recenziókat a kritikai életmű kontextusában vesszük szemügyre, már nehéz 
nem érzékelni; és ha a kritikai életmű válogatott darabjaihoz Angyalosi irodalomtörté-
neti és irodalomelméleti tanulmányai felől közelítünk, tehát ha a Romtalanítás�olvasóivá 
válunk, lehetetlen nem felismerni Angyalosiban a vérbeli vitázót. 

Angyalosi egyik legfőbb intellektuális ellenfele, vitapartnere a pánlingvisztikus�
látásmód� (240) képviselője. A pánlingvisztikus látásmód képviselője szerint a „törté-
nelem valósága” kimerül a „nyelvileg megértett értelemtapasztalatban”. (És ez az ál-
lítás, mutatja meg Angyalosi a gadameri applikációfogalomról írott tanulmányában, 
ellentmondásban van a pánlingvisztikus látásmód elképzelt védelmezői által is gyakran 
hivatkozott, mondhatni ősforrásként kezelt szöveg, az Igazság� és� módszer� filozófiai 
koncepciójával.) Ha minden esemény, történés csupán nyelvi esemény, illetve csupán 
nyelvi eseményként hozzáférhető számunkra, ennek komoly következményei vannak 
az irodalomértelmezésre nézve is: a pánlingvisztikus álláspont szükségképp maga után 

vonja a szövegimmanencia�elvét. Angyalosi a következőképp viszi színre elképzelt el-
lenfelének gondolatmenetét, érvelését: mivel a befogadó találkozása az irodalmi szöveg-
gel nyelvi esemény, ezért módszertanilag kifogásolható eljárás lenne a szövegről szólva 
szövegen kívüli, eredendően nem nyelvi tényezőkre hivatkozni. Téves az az elképzelés, 
hogy az irodalmi szöveg megértése során bármilyen szerepet kaphat a szerző személye 
(sőt általában is tévedés azt hinni, hogy létezhet a nyelvtől független szubjektum), a 
történeti-politikai-szociológiai kontextus, vagy hogy a szöveg mondatai a befogadók kö-
zös világának eseményeire utalhatnak. A szöveg nem adhat hírt a szöveg befogadásától 
mint nyelvi eseménytől függetlenül létező szubjektumról, mert a szöveg nem adhat hírt 
semmiféle tőle elkülönült létező partikuláris létezéséről. A szöveg nem referál semmire, 
illetve ha referál valamire, akkor önmagára mint nyelvi eseményre: a szöveg befogadás 
során megtörténik, azaz önmagát mint nyelvi létezőt mutatja fel. 

A legtágabban értett referencialitás elvetése, a szerzői szubjektum, a szövegben 
megképződő szubjektum, sőt a befogadói szubjektum mint�nyelvtől�független�entitás 
létének tagadása Angyalosi szerint számtalan kellemetlen következmény forrása, és rend-
kívül komoly teoretikus problémákat vet fel.

Angyalosi legfontosabb érve azt mondja ki, hogy nem lehet olyan nyelvi aktust 
elgondolni, amelynek valamilyen módon ne lenne referencialitása. „Minden nyelvi kép-
ződmény létrehozza a saját referenciamezejét”, „minden diskurzus megteremti a maga 
valóság-relációját”, és ez alól „a lírai műalkotás sem kivétel, »csak« éppen ennek a 
bizonyos relációnak a leírása ütközik elképesztő akadályokba” (299). „Az úgynevezett 
»valóságreferencia«, jelenlétének és működésmódjainak sokfélesége ellenére, semmiféle 
szövegvilág befogadásakor nem küszöbölhető ki teljesen. Ha az lenne, akkor valószínű-
leg lehetetlenné válna a textualitásban mint játékban való részvétel is.” (289.) 

Ha jól értem, Angyalosi érve szerint a mindenfajta�referencialitástól�mentes�nyelvi�
aktus�kifejezés fogalmi ellentmondást tartalmaz, akárcsak a négyszögletű� kör vagy a 
nős�agglegény kifejezések. Attól lesz egy fizikailag leírható jelenségből (hanghullámok, 
festékfoltok egy felületen stb.) „nyelvi képződmény”, hogy a nyelvhasználók szeman-
tikai szerkezettel rendelkező jelsorozatnak tekintik, és valamilyen módon referenciát 
tulajdonítanak neki. Az irodalmi szövegek esetében ez a referenciatulajdonítás lénye-
gesen bonyolultabb módon megy végbe, mint az egyszerűbb „nyelvi képződmények” 
esetében. Sőt, a különböző típusú (értsd: különböző műfajú) irodalmi szövegek más 
és más referenciaszerkezettel rendelkeznek. Pontosabban szólva: az olvasó a konvenci-
onális műfaji jegyek felismerése alapján választja ki, milyen interpretációs technikákkal 
közelít a műhöz („olvasati szerződés”), és ezek az interpretációs technikák egyebek közt 
épp abban különböznek egymástól, hogy milyen referenciatulajdonítási módozatokat 
tesznek lehetővé a befogadók számára. A szöveg interpretációjától függ, milyen módon 
hozza létre a szöveg a maga sajátos referenciamezejét, és ezek a lehetőségek nagyon nagy 
mértékben eltérhetnek egymástól.

Másrészt: még ha nem lenne eleve elhibázott, kudarcra ítélt törekvés is a valóság-
referencia kiiktatása az irodalmi értelmezés folyamatából, akkor sem váltaná be előzetes 
várakozásainkat: a valóságreferencia kiiktatásával ugyanúgy kénytelenek vagyunk „meg-
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kettőzni a világot”, mint annak előtte. Mert hogyan zajlik a valóságra való utalások 
eliminálása a vizsgált irodalmi szövegekből az irodalomértelmezés hétköznapjaiban? Az 
értelmező tagadja, hogy a szöveg bármely eleme a szövegen kívüli valóságra utalna, és 
ennek értelmében megkülönbözteti a valószerűség illúziójára építő és a saját nyelviségé-
re utaló nyelvi effektusokat (292) – azaz minél inkább hangsúlyozza a nyelv és a nyelven 
kívüli valóság különbségét, annál inkább megerősíti a nyelviség és realitás dichotómiáját 
(291). Hiába tesszük ki a valóság és a valóságreferencia fogalmait az ajtón, írja Angyalosi, 
visszamásznak az ablakon.

Harmadrészt a pánlingvisztikus látásmódra alapozott szövegimmanens irodalomtu-
dományi irányzat sok jelentősnek gondolt irodalmi mű esetében alulmarad riválisaival 
szemben. Mondhatni a pánlingvisztikus irodalomtudományos elméleteknek gyakran 
kicsi a magyarázóerejük: a kizárólagos nyelviség irodalomszemléleti előfeltevésével dol-
gozva számtalan kortárs és klasszikus irodalmi szövegről gyakorlatilag egyetlen releváns 
állítást sem tudunk tenni. Vagy legalábbis nagyon keveset; például a naturalista-realista 
irodalmi szövegek által előhívott olvasói szerepminták aktualizálásában való járatlanság 
nagy nehézségek elé állítja Tar Sándor kritikusait (Angyalosi bevallja, ő sem kivétel), 
de az „önreferencialitás dogmatikusai” Orbán Ottó költészetével sem nagyon tudnak 
mit kezdeni (257). És legyen bármilyen furcsa első hallásra a Pilinszky–Lenin párosítás, 
Angyalosi megmutatja, a Nagyvárosi�ikonokról szóló�értelmezésünk menthetetlenül hi-
ányos lesz, ha ennek során nem hivatkozunk a moszkvai Lenin-mauzóleumra mint 
„külső” referencia-tényezőre és az általa játékba hozott motívumrendszerre. Azaz ha 
„tisztán nyelvi” jelenségekként írjuk le az irodalmi művek azon sajátosságait, amelyek 
leírására „a szociologizáló, történelmi szempontból elemző vagy pszichologizáló kritikai 
beszédmód evidens módon alkalmasabb” (290), komikusan üres, tartalmatlan elemzé-
sekhez jutunk.

A pánlingvisztikus-szövegimmanens irodalomtudományos elméletek tehát súlyosan 
tévednek, és alapvetően groteszk képet festenek az emberi nyelvhasználatról, amikor a 
tágan értett referencialitást leválaszthatónak tartják a nyelvi megnyilatkozásokról; saját 
céljaikat sem érik el, mert eljárásuk révén csak megerősítik a meghaladni kívánt dicho-
tómiákat; sok esetben kis magyarázóerővel rendelkeznek, tehát gyenge elméleteknek 
bizonyulnak. Angyalosit azonban a Romtalanítás� írásainak tanúsága szerint ezeknél a 
teoretikus problémáknál lényegesen jobban zavarják a pánlingvisztikus-szövegimmanens 
megközelítésnek az irodalomtörténeti és irodalomkritikai gyakorlattal kapcsolatos kö-
vetkezményei.

Láttuk, a pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek közel sem minden irodalmi 
szöveg esetében alkalmazhatók sikerrel, hisz közel sem minden szöveg hívja elő épp 
azokat az olvasói szerepmintákat, amelyek aktualizálásához ezek az elméletek segíte-
nek hozzá. Angyalosi a pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek által kidolgozott 
interpretációs technikákat igénylő szövegeket összefoglalóan „a textualitás irodalmának” 
nevezi. Ha ezeket a szövegeket tekintjük a par�excellence irodalmi műveknek, úgy a pán-
lingvisztikus-szövegimmanens elméletek fogalmai kritikai�bunkókká válhatnak: minden 
olyan irodalmi mű, amely nem nyílik meg az általunk egyedül elfogadhatónak gondolt 

interpretációs technikák segítségével, az vagy nem irodalmi mű, vagy legalábbis mély-
ségesen korszerűtlen. Angyalosi szerint a korszerűtlenség nem irodalomtudományos 
vagy kritikai terminus, hanem stigma, amelyet azok a szövegek kapnak meg, amelyek 
nem, vagy nem megszorítások nélkül sorolhatók a textualitás irodalmához. Angyalosi 
kritikusi attitűdje valóban távol áll az üdvtörténeti logikájú, az irodalom történetét 
bizonyos bölcselettörténeti fejleményekkel (lásd „a szubjektum decentralizálódásával” 
kapcsolatos filozófiai „belátások” történetét), méghozzá igen különös szempontok sze-
rint (értsd: esetlegesen) megválogatott bölcselettörténeti fejleményekkel való összhang, 
illetve összhanghiány szempontja alapján elrendező és értékelő irodalmárétól. Angyalosi 
a szöveghez keres interpretációs módszereket („olvasati szerződés”), nem pedig a mód-
szereihez szövegeket.

Ráadásul interpretációs módszereinket mechanikusan alkalmazva elveszhet az ele-
ven műélmény. Ha a vizsgált szöveg már nem hoz minket zavarba, még részleteiben 
nem bizonyul előszörre érthetetlennek, nem tűnik kimeríthetetlennek és újraolvasandó-
nak, valószínűleg nem jó irodalom. A mechanikus módszeresség az elemzésben nem en-
gedi meg a szövegeket jó irodalomként megmutatkozni – és biztos nem jó kritikus, aki 
nem teszi maga számára lehetővé, hogy remekművekkel találkozzon. Angyalosi szerint 
Rakovszky Zsuzsa regénye, A�kígyó�árnyéka�az ezredvégi-ezredeleji magyar próza egyik 
legkiemelkedőbb alkotása, sőt akár „posztmodernnek” is nevezhető, anélkül, hogy „kor-
szerű” lenne. Orbán Ottó igen jelentős költészetének sem túl magas az árfolyama a kor-
szerűség irodalomtudományos tőzsdéjén: „didaktikus”, „moralizáló”, „késő-modern”. 
(Angyalosi hangja ezen a ponton metszően élessé és gúnyossá válik, lásd a 257–258. 
oldalt.) Bodor Ádámnak sincs szerencséje, hisz ahelyett, hogy „népben-nemzetben” vagy 
„alanyban és állítmányban” gondolkodna, „képekben, helyzetekben” gondolkodik, így 
prózája a legjobb esetben is csupán „mérsékelten újító”. (Angyalosi a 64. oldalon azt 
is hozzáteszi, hogy szerinte a három változat közül a „képekben, helyzetekben gondol-
kodás” vezet a legkisebb eséllyel „ideologikus önkényhez, az irodalom szabadságának 
megnyirbálásához”. Lehet, hogy a Romtalanítás�jelenlegi recenzense félreérti a szerzőt, 
de számára nem jelent problémát olyan dogmatikus irodalomértelmezői közösséget 
elképzelni, amelynek tagjai a képszerűség, jelenetszerűség kritériumai által helyezik el az 
irodalmi műveket a korszerűségtől a teljes korszerűtlenségig terjedő skálán.)

Ahogy az irodalom elméleti problémáiról tanulmányt író Angyalosi ódzkodik a 
műalkotások pánlingvisztikus-szövegimmanens megközelítésétől, úgy a kritikus Angya-
losi egyenesen irtózik attól, amit ő kritikai�személytelenségnek nevez. Ráadásul a kettő 
összefügg: ha az irodalmi szöveget teoretikus „belátások” visszaigazolására használjuk, és 
a kritikai értékelés feladatát elvégzettnek tudjuk a korszerűségi skála alkalmazásával, úgy 
látszólag valóban nem sok hely marad a kritikus szubjektív értékítéletei számára. A kri-
tikai személytelenség híveinek érvelése Angyalosi szerint nem korrekt. Azt állítják, hogy 
a kritikusnak „alázattal” kell viseltetnie a mű iránt, a szöveget nem szolgáltathatjuk ki a 
kritikus önkényének – és nem vesznek tudomást arról a triviális tényről, hogy ha min-
den műhöz egyazon interpretációs irányból közelítünk, elvész a művel való találkozás 
pluralitásának lehetősége. Minden műelemzés agresszió, szögezi le Angyalosi (45), hisz 
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az olvasó kísérletet tesz a kimeríthetetlen értelmű műalkotásról kimerítő értelmezést 
nyújtani, de ha tudatosan és következetesen figyelmen kívül hagyjuk a szöveg által felkí-
nált befogadási ajánlatot, úgy a műelemzéshez elengedhetetlenül szükséges agressziónál 
jóval több szorult belénk.

Másrészt valójában nem is létezhet személytelen kritika. Az értékítéletek még a 
legmechanikusabban módszeres irodalomtudományi elemzésből sem hiányoznak, és 
Angyalosi szerint ez a legkevésbé sem hiba, rejtegetni való metodológiai baki. Ami vi-
szont tényleg hiányzik ezekből a szövegekből, az a vizsgált mű által felvetett társadalmi, 
politikai, sőt morális kérdések elemzése. A pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek 
következetesen meg kívánják szabadítani a kritikust a morális dilemmák megfogalmazá-
sának terhétől, amely tehertől Angyalosi nem kíván szabadulni. Félreértés ne essék: az 
erkölcsi kérdésfelvetés nem helyettesítheti a poétikai elemzést, a szöveg interpretációja 
nem csaphat át lapos moralizálásba, továbbá a morális szempontok alkalmazása nem 
lehet valamiféle általános követelmény, hisz nem minden mű írja elő közvetlenül az 
olvasója számára, hogy értelmezésének kulcskifejezéseit az erkölcsi dilemmák szótárá-
ból válassza. Hogyan jelenik meg tehát Angyalosi kritikáiban a moralitás szempontja? 
Kizárólag a poétikai elemzés részeként: Kosztolányi a Négy�fal�között�egyik szonettjé-
ben az akkor–most ellentétet alkalmazza vezérmotívumként, ám ez a formai megoldás 
„csak abban az esetben léphet ki az irodalmi reminiszcenciák köréből, csak úgy válhat 
esztétikailag releváns megoldássá, ha etikailag� is hitelt nyer, ha felcsillantja az etikai 
indoklás irányát” (15, kiemelés az eredetiben). Vagy: Térey Paulusában nem jelenik meg 
a történelem etikai dimenziója, ami több okból is problematikus, például azért, mert a 
páli történet, az „átállás mint értékválasztás” „az axiológiai konfliktusok megjelenítése 
nélkül elmondhatatlan” (160). És hogyan merül fel a moralitás problémája az elméle-
ti szövegekben? Elsősorban a kritikai, az irodalomtudományi tevékenység értelmének, 
hasznának kérdésére adott válasz következményeként. Ha olyan tevékenységet végzek, 
amelynek sem közvetve, sem közvetlenül semmiféle haszna nincs senki számára, és 
mégis a közösségtől várom el, hogy nem kis fáradság árán megteremtse számomra e tevé-
kenység folytatásának lehetőségét, akkor morálisan kifogásolható módon járok el. „[N]
incs olyan szakma a humán tudományokon belül, amely megelégedhetne a szigorúan 
vett szakmaisággal, amely ne szenvedne csorbát a szociális önreflexió hiányától” (229), 
írja Angyalosi Bacsó könyve kapcsán, egyébként megdicsérve a szerzőt, mert az számot 
vet „munkájának külső és belső feltételeivel”. Mégis kis irigységgel jegyzi meg Babarczy 
Eszter könyvét olvasva, hogy a szerző „írásaiban nyoma sincs az értelmiségi szerepkörrel 
kapcsolatos, nekem oly ismerős mazochista kételyeknek és szorongásoknak”, hisz ő 
„egyszerűen és sallangmentesen tudja, hogy amit csinál, annak egy bizonyos kultúrafel-
fogáson belül vitathatatlan értéke van” (268, kiemelés az eredetiben).

Angyalosi tehát azzal szembesíti vitapartnerét, hogy annak elmélete súlyos gyakor-
lati következményekkel jár: a pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek képviselője a 
szövegeket teoretikus „belátásai” visszaigazolására használja; amelyik mű nem igazolja 
vissza e „belátásokat”, mert nem nyílik meg az elmélet híve által kidolgozott inter- 
pretációs technikákat alkalmazva, arra egyszerűen a korszerűtlenség� irodalomtörténeti 

stigmáját üti; elfogadja azt a metodológiai elvet, amely szerint a kritikai ítéletet nem 
alapozhatja meg a személyes kritikusi ízlés („kritikai személytelenség”), ezért szövegén 
nem hagyhat nyomot az eleven műélmény; valamint elfogadja, hogy a történeti-politikai 
és morális szempontok az értelmezés során szigorúan mellőzendők, s ezzel poétikai 
elemzését szükségképp elszegényíti. 

Mindezeken túl Angyalosi hozzáteszi: a pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek 
elterjedésének hatására „az irodalomról való beszéd rettenetes tolvajnyelvvé válik” (290). 
Az újabb és újabb terminusok jelentése zavaróan homályos, ám maguk a terminusok 
kitűnően szolgálhatják a csoportidentitás erősítésének célját: nincs korábbi szakirodalmi 
hagyományuk, tehát az értelmező közösség tagjainak nem kell utalniuk a „hagyományos” 
kritika megállapításaira, és az azonos „kaszthoz” tartozó értelmezők könnyen felismerhe-
tővé válnak egymás számára. Angyalosi többször említi (119, 282, 290): hosszú évtizedek 
dogmatikusan realitáselvű „hivatalos” irodalomtudománya után szinte törvényszerű volt 
a szövegimmanens elméletek feltűnése és sikere – ám a népszerűség nem legitimálhat 
semmilyen, egyébiránt súlyos anomáliákkal terhes, tudományos gyakorlatot. (A Romtala-
nítás�jelenlegi recenzense felhívja rá a figyelmet, hogy ezen a ponton, de reményei szerint 
kizárólag ezen a ponton, élesebben fogalmazott, mint a kötet egyik-másik tanulmánya.)

Angyalosi, egyetlen kivételtől eltekintve, nem nevezi meg vitapartnereit; az egyetlen 
megnevezett vitapartner Schein Gábor, egészen pontosabban a szerző Poétikai�kísérlet�
az�Újhold�költészetében�című kötete. (Schein elemzései elfogadni látszanak a pánling-
visztikus-szövegimmanens elméletek teoretikus és módszertani előfeltételeit: a szöveg a 
„mimetikus irodalomfelfogással” szemben határozza meg saját elméleti karakterét, ám 
kissé könnyelműen és igazságtalanul jár el, amikor a valóságra vonatkoztatottság minden 
fajtáját az elvetendő „mimetikus irodalomfelfogás” kategóriája alá sorolja, szól Angya-
losi bírálata.) Ez az írás a Romtalanítás�legutolsó, elméleti blokkjának zárótanulmánya, 
az ezredvég magyar líraértelmezési hagyományain töprengő szöveg. Közvetlenül előtte 
található az ezredvégi magyar próza „lehetőségeiről” szóló szöveg, amelyben Angyalo-
si összefüggően sorolja az érveit a pánlingvisztikus-szövegimmanens elméletek ellen, 
anélkül, hogy megnevezné ellenfeleit. Ezt a két írást, valamint a gadameri applikációfo-
galmat elemző tanulmányt leszámítva a Romtalanítás�hermeneutikai és magyar iroda-
lomtudományos témájú fejezeteinek összes többi szövege kritika, méghozzá jellemzően 
olyan szerzők könyveiről szóló recenzió, amely szerzők, ezért vagy azért, közel állnak 
Angyalosihoz, és amely szerzők munkássága nem hozható különösebben szoros kapcso-
latba a pánlingvisztikus-szövegimmanens irodalomtudománnyal (Bacsó Béla, Babarczy 
Eszter, Thomka Beáta, Gács Anna). Angyalosi vitapartnereinek intellektuális arcképe 
ezekből az írásokból is könnyűszerrel rekonstruálható: egyszer sem maradhat el, hogy a 
kritikus élesen elválassza a vizsgált irodalomtudományos kötetet a pánlingvisztikus-szö-
vegimmanens elméletek szerzőinek munkáitól. És láttuk, a vitapartnerek arcképének 
megrajzolásához sok vonással járulnak hozzá a Romtalanítás�első felének kritikái is.

Angyalosi eljárásának vannak előnyei, de természetesen jócskán vannak hátrányai is. 
Feltétlenül előnye, hogy a Romtalanítás�olvasója valóban megismerkedhet egy (a kötet 
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jelenlegi recenzense számára rendkívül vonzó) kritikusi észjárással, a kritikák egymás 
kontextusában és az irodalomelméleti jellegű szövegek társaságában valóban kiegészítik 
egymást, „feltárják” egymás „addig ismeretlen vonatkozásait”, ahogy a fülszöveg írja. 
Hátránya, hogy kételyeket ébreszthet az olvasóban: biztos, hogy Angyalosi mindenhol 
ugyanazzal az ellenféllel vitatkozik? Nem csupán a kötetszerkezet sugallta egység téveszti 
meg az olvasót, amikor a szerző polemikus megjegyzései, rövid érvsorozatai alapján 
egyetlen intellektuális arcképet próbál rajzolni Angyalosi vitapartneréről? Lehet, hogy a 
fent rekonstruált gondolatmenet valójában több, egymástól sok tekintetben független 
gondolatmenetre bomlik, ha figyelmesebben olvasunk?

Nem világos, hogy a pánlingvisztikus megközelítés valóban szükségképp maga után 
vonja-e a szövegimmanencia elvének elfogadását. (Fordítva ez bizonyára nem áll: min-
den további nélkül tagadhatjuk a szöveghez képest „külső”, társadalmi-politikai, sőt 
a szerző személyével kapcsolatos tényezők irodalmi relevanciáját anélkül, hogy elfo-
gadnánk, minden esemény kizárólag nyelvi történésként hozzáférhető számunkra, vagy 
hogy a szubjektum eredendően nyelvi konstrukció lenne.) A kötet olvasója számára nem 
minden ponton válik világossá, legalábbis a recenzens számára nem minden ponton vált 
világossá, melyek azok az anomáliák, amelyek a bírált álláspont lényegéhez tartoznak, és 
melyek azok, amelyek többé-kevésbé függetlenek tőle. Vajon a kritikai személytelenség 
szükségképpen együtt jár a szövegimmanencia elvének elfogadásával? Vagy a pánling-
visztikus megközelítéssel? (Az utóbbi kérdésre talán egyszerűbb válaszolni: ha tévedés 
azt gondolni, hogy a szöveg képes hírt adni egy önmagával azonos, szilárd centrummal 
rendelkező szubjektumról, hisz nem létezik ilyen szubjektum, akkor minden bizonnyal 
tévedés azt hinni, hogy a kritikai szövegben kifejezett ízlésítéletért bármilyen értelemben 
is szavatolhat a kritikus személyisége.)

Nem lehet kétséges, Angyalosinak igaza van: amikor egy irodalmár, aki magát a 
hermeneutikai tradíció örökösének gondolja, a korszerűtlenség stigmáját üti egy szép-
irodalmi vagy irodalomtudományos műre, épp saját alaptételeinek mond ellent (lásd 
„a megismerés tárgyának eredendő sokrétűségét”, „a végső igazság elérhetetlenségét és 
birtokolhatatlanságát”, „a megismerés alanyának és tárgykeresésének folyamatos elmoz-
dulását” – sorolja a szerző a 224. oldalon). És a Romtalanítás�olvasója előtt az sem 
marad rejtve, hogy Angyalosi szerint a homályos fogalmak alkalmazása, a szintaktika-
ilag túlbonyolított értekezői nyelv használata, a korábbi interpretációs hagyományok 
ignorálása vagy érvényességük harcos tagadása, valamint a szakirodalmi ismeretek ön-
célú mozgósítása semmilyen módon nem függ attól, milyen irodalomelméleti állás-
pontra helyezkedünk. Ezek a hibák, ügyetlenségek nem a képviselt álláspontot, hanem 
az álláspont képviselőjét jellemzik. (Egyébként Angyalosi helyenként már-már túlzóan 
jóindulatú: „senkitől sem lehet megkövetelni”, írja a 298. oldalon, „hogy egy általa 
totálisan elutasított elméleti álláspontot a maga belső összetettségében reprodukáljon”. 
A recenzens elsőre nem hitt a szemének, iróniára gyanakodott. Mi mást kellene inkább 
megkövetelni egy vita résztvevőjétől, mint hogy az általa támadott álláspontot a maga 
belső összetettségében reprodukálja?)

Angyalosi vitapartnerei – különösebb irodalomtudományos tájékozottság híján is 

sejthető, hogy elsősorban a „recepcióesztétikai iskolának” nevezett szakmai értelmező 
közösség tagjairól van szó – nem biztos, hogy felismernék magukat a Romtalanítás�
szövegei által rajzolt képben. Ám ha ez az ára annak, hogy Angyalosi kritikái és ta-
nulmányai egymás kontextusába kerülve „feltárják eddig ismeretlen vonatkozásaikat”, 
s ezáltal az olvasó közelről szemlélhesse, milyen egy jelentős kritikus észjárása, az árat 
érdemes megfizetni.

Angyalosi korábbi köteteihez képest a Romtalanításban kisebb súllyal vannak jelen a 
szerző számára oly kedves francia szerzők. Itt is olvashatunk egy remek portrét Tzvetan 
Todorovról, egy alapos tanulmányt a fiatal Sartre viszonyáról Husserlhez és Heidegger-
hez, egy rövid áttekintést a legutóbbi évtizedek francia esszéjéről, valamint egy hosszú 
beszélgetést, amelyben Angyalosit Karádi Éva kérdezi a francia kultúrfilozófia irányairól, 
ahogy a cím is mondja, „Barthes-tól Derridáig”. 

Derrida persze több helyen is felbukkan a kötetben. (Angyalosi hosszú évek óta 
mindent megtesz annak érdekében, hogy tisztázza a francia gondolkodó filozófiájával 
kapcsolatos közkeletű félreértéseket. A recenzensben ilyenkor mindig szelíd kételyek 
fogalmazódnak meg: vajon a magyar kulturális diskurzusok résztvevőinek többsége 
tényleg oly erősen elutasítja Derrida filozófiáját? Tényleg olyan nagy a magyar filozófiai 
és tudományos közeg ellenállása? Ám ezek a kérdések messze vezetnek a Romtalanítás�
tanulmányaitól.) És hát Barthes, valamint Foucault sem csupán a francia blokkban kerül 
elő: Angyalosi Gács Anna könyve kapcsán kerít rá sort, hogy kifejtse: komoly tévedés 
lenne a két francia filozófust a szerzői szubjektum kiiktatásáról szóló elméletek atyjának 
tekinteni, hisz ők a szerző kiiktatása helyett „státusának újrafogalmazására”, „áthelyezé-
sére” törekedtek (284).

A Romtalanítás�egyik újdonsága a korábbi két Angyalosi-tanulmánykötethez képest, 
hogy a szerző külön fejezetben gyűjtötte össze képzőművészeti tárgyú tanulmányait. A 
blokk nyitó írásában Angyalosi vitapartnere immár nem a magyar irodalmárok közül 
kerül ki: a szerző Svetlana Alpers tételével vitatkozik, mely szerint a 17. századi holland 
csendéletek nem emblematikusan értelmezendő időbeliségallegóriák, hanem „a látás 
mint kísérleti aktus útján megszerezhető és birtokolható új vizuális tudás” közvetítői. 
A fejezet további három szövegének Kass János a főszereplője: az első rövid, alkalmi 
írást két könyvkritika követi, két olyan verseskötet recenziója (Orbán Ottó és Aczél 
Géza köteteiről van szó), amelyeket Kass illusztrált. Mindazonáltal az Aczél-kritika kissé 
kilóg a fejezet írásai közül, hisz mindösszesen az utolsó bekezdésben kerül szóba az 
illusztrátor. (Hasonlóan vitatható döntés, hogy a Romtalanítás�első részében, a kritikák 
között helyet kapott a Fenyő D. Mario Nyugat-könyvéről írott rövidke ismertetés is: 
terjedelmében is, műfajában is különbözik az őt körülvevő szövegektől.)

És a Romtalanítás�jelenlegi recenzense nem végezné el a feladatát, ha nem ejtene 
szót a kötetzáró rövid esszéről. Ebben Angyalosi már nem kritikusként vagy irodal-
márként szólal meg, bár az esszé témáját egy korábbi recenziójának kijelentése adja. 
„Minden gyerek falusi”, írta a kritikus pár évvel korábban Lázár Ervin egyik kötetével 
kapcsolatban – „nincs gyerekkor egy »vidék« testies emlékezete nélkül”, magyarázza utó-
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lag az állítást. A kötet záróesszéje azonban csak műfajilag lóg ki a kötetkompozícióból: a 
szöveg épp arról beszél, más irányból támogatva az irodalomtudományos tanulmányok 
gondolatmenetét, hogy az emlékezés nem kizárólag a nyelv közegében konstituálódik, 
a szubjektum nincs teljes mértékben kiszolgáltatva a nyelv (egyesek szerint uralhatatlan) 
működésének.

A Romtalanítás, akárcsak A�költő�hét�bordája�vagy a Kritikus�határmezsgyén, kitűnő 
stilisztának mutatja Angyalosit. Persze nem teljesen ugyanazon a nyelven ír a kritikus 
és az irodalmár Angyalosi: ez leginkább azokon a helyeken válik érzékelhetővé, ahol a 
szerző összedolgozott két korábbi szöveget. (Ilyen az első Bacsó-kritika, vagy a Schein 
Gábor kötetét elemző líratanulmány: mindkettőben felbukkan például a „disszertáns” 
kifejezés, ami mintha arra utalna, hogy Angyalosi korábbi opponensi véleményét ala-
kította kritikává, tanulmánnyá. De a szerző másutt is szabadon bánik saját írásaival: 
a Babarczy Eszter kötetéről szóló kritikába minden jelzés nélkül emel át egy hosszú 
részt a Lukács György és Ignotus viszonyát elemző, egyik korábbi kötetében szerep-
lő tanulmányából.) A Romtalanítás� jelenlegi recenzensének csupán egyetlen apróbb 
stilisztikai fenntartása van: Angyalosi majd minden kritikájában akkurátusan megjelöl 
egy-két feladatot, amelynek elvégzésére jelenleg nem vállalkozhat, mert ezek részletes 
irodalomtudományos szaktanulmányt kívánnak. És ha az olvasó egymás után sok ilyen 
megjegyzéssel találkozik, óhatatlanul felmerül benne a kérdés, vajon elvégezték-e már 
ezeket a feladatokat a kritika megjelenése óta. Például megszületett-e már az a tanul-
mány, amelyben valaki részletes vizsgálatnak vetette alá az Anyegin�és a Paulus�közötti 
inter- és hipertextuális kapcsolatokat? 

„A habzó pátoszú, metaforákba menekülő irodalmári attitűdök sokasága után üdí-
tőleg hatott ez a fegyelmezett egyszerűség, amely egy pillanatig sem akart több lenni 
annál, ami volt, s amelyet az előadó fanyar, önironikus humora különösen élvezetessé 
tett” (208–209), idézi fel Angyalosi Todorovról 1977-ben szerzett benyomásait. Nem 
több mint rossz kritikusi reflex, hogy a Romtalanítás� jelenlegi recenzensének megfor-
dult a fejében: ironikus önarcképet olvas. Ám hamar elhessegette ezt a gondolatot, 
hisz a jellemzés, minden feltételezett iróniája mellett, messzemenően igazságtalan lenne. 
Noha Angyalosi tanulmányai, kritikái valóban nem akarnak többnek látszani, pláne 
nem többnek lenni önmaguknál, és a szerző fanyar, önironikus humora valóban kü-
lönösen élvezetessé teszi az írásait, a Romtalanítás� szövegei nem elsősorban a habzó 
pátoszú, metaforákba menekülő tanulmányokhoz, kritikákhoz képest hatnak üdítően. 
Nem szorulnak efféle összevetésre: egymás társaságába kerülve olyan kontextust terem-
tenek, amelyet nagy örömmel derít fel az olvasó. 

Nem kizárt, hogy léteznek olyan lehetséges világok, amelyekben az irodalomkritikusok 
tetszőlegesen hosszú írásokban fejthetik ki véleményüket egy-egy kötetről, valamint a 
kritikafogyasztók olvasásra szánt ideje és befogadóképessége sem korlátozott. Egy ilyen 
világban a kritikusnak aranyélete van: részletesen feltárhatja módszertani és teoretikus 
előfeltevéseit, sőt érvelhet is mellettük, állításait olyan precízen, aprólékosan támaszthat-
ja alá, amilyen precízen és aprólékosan csak szeretné, elemzés közben kedvére idézhet. 
A félreértés kockázata minimálisra csökken; egyedül a kritikus a felelős, ha az olvasó 
számára nem világos, milyen érvek alapozzák meg a szöveg állításait, milyen jól védhető 
előfeltevések munkálnak az értelmezés hátterében, valamint hogy milyen kapcsolat van 
az előadott interpretáció és a kifejtett esztétikai értékítélet között.

A mi aktuális világunk azonban nem ilyen. (Talán sajnos, talán szerencsére, ki tudja, 
elképzelni is nehéz olyan világot, amelyben a kommunikációnak nincsenek időbeli és 
teljesítménybeli korlátai.) Ezért hát a mi világunkban a kritikafogyasztó, legalábbis ha 
szeretné követni az olvasott recenzió gondolatmenetét, nem tehet egyebet, mint hogy 
arra figyel: mit tart a kritikus magától értetődőnek vagy triviálisan igaznak. Ha tisztán 
látja, melyek azok a fogalmi összefüggések, kategóriahasználati konvenciók, amelyeket a 
kritikus elfogad, képes rekonstruálni azokat a szövegben esetleg nem explicit formában 
megjelenő, vagy hiányos érveket, amelyek alátámaszthatják a recenzió állításait, és képes 
valódi, részletes értelmezésekké alakítani a kritikus által javasolt interpretációkezdemé-
nyeket. Azaz nem elsősorban a kritikus érveiből és magyarázataiból, hanem a kijelenté-
seiből (no meg persze abból, ahogyan érvel és magyaráz) tudhatjuk meg, mit gondol a 
kritika műfajáról, a kritika és az irodalmi mű, illetve a kritika és a megcélzott olvasók 
viszonyáról.

„Az� angyal� a� részletekben…” olvasója alighanem tétovázás nélkül válaszol, ha a 
kötet szerzőjének legalapvetőbb kritikusi meggyőződései felől kérdezik. Vári György 
számára magától értetődik, hogy a kritikaírás nem a szűk irodalomtudományos szak-
ma belügye. Mindenkinek van kulturális identitása, amely kisebb-nagyobb mértékben 
folyamatosan változik (Vári tág kultúrafogalommal dolgozik, gondolkodásától, hála a 
józan észnek, teljesen idegen az „értéktelen” populáris műfajok térhódításán sopánko-
dó, azonnali és végleges kulturális összeomlást jövendölő katasztrofizmus), és a kultu-
rális identitásformálás egyik, jóllehet nem az egyetlen eszköze, ha irodalmi művekkel 
találkozunk. Ám a kulturális identitásformálás jellemzően nem magányos tevékenység: 
kulturális identitásom másokéhoz képest az, ami, és olyan, amilyen. Vári feltevése sze-

A kritika a részletekben
Vári György: „Az angyal a részletekben…”. 
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2004. 232 oldal, 2200 Ft.
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rint az irodalomkritika feladata kettős: egyfelől megkönnyíteni a találkozást az irodalmi 
művekkel azok számára, akik egyebek közt épp ilyen találkozások révén keresik kulturá-
lis identitásuk formálásának lehetőségeit (ők lennének a kötet fülszövegében is említett 
„művelt nagyközönség” tagjai); másfelől karakteres értelmezések vagy értelmezésvázlatok 
segítségével kulturális jelentéseket közvetíteni.

Vári írásaiban a kritikus nem csupán esztétikai értékítéletet fejt ki, nem csupán azt 
mérlegeli, sikerült-e az irodalmi műnek megvalósítania az értelmezés által neki tulajdo-
nított poétikai célkitűzéseket, hanem a közvetített kulturális jelentéseket is elemzi, sőt 
adott esetben akár bírálja. (A „kulturális jelentés” persze igen homályos kategória, jelöl-
het filozófiai gondolatmenetet, morális értelmű állítást, átfogó világmodellt, összetett 
metaforarendszert stb. – és igenis vannak helyes és téves gondolatmenetek, igaz és hamis 
állítások, jól működő és működésképtelen, esetleg érdektelen modellek, találó és nem 
találó metaforák stb.) Természetesen a poétikai siker mérlegelése és a kulturális jelen-
tések vizsgálata nem válhat el egymástól az irodalomkritikus gyakorlatában: ha az első 
hiányzik, puszta ideológiakritikával, ha a második, (Vári kifejezésével szólva:) „esztétista” 
irodalomtudományos elemzéssel van dolgunk.

És nem csak a poétikai siker, valamint a mű által közvetített kulturális jelentés bí-
rálható, de maguk az értelmezések is ilyenek: Vári írásainak fontos módszertani feltevése, 
hogy egyazon mű vagy kötet különböző interpretációi egymás riválisai. Az értelmezé-
sek, persze kellő óvatossággal, azaz figyelembe véve, hogy a szerzők esetleg eltérő in-
terpretációs elveket tartanak érvényesnek, és eltérő értelmezési eljárásokat alkalmaznak, 
igenis összemérhetőek egymással. Horribile dictu még az is megtörténhet, hogy egy 
kritikus félreért egy szöveghelyet. Vagy homályosan fogalmaz; vagy állításait nem sikerül 
alátámasztania; vagy csak egyszerűen olyan értelmezést javasol, amelynél van terméke-
nyebb, alaposabb, érdekesebb. A kritikus nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a 
vizsgált mű recepciótörténetét: a „művelt nagyközönség” tagjai párhuzamos monológok 
helyett dialógusra kíváncsiak.

 „Az�angyal�a�részletekben…”�kritikáinak megcélzott olvasója már ismeri az elemzésre 
választott kötetet, vagy legalább találkozott azokkal a rövidebb recenziókkal, amelyek 
közvetlenül a kötet megjelenése után születtek. Másképpen fogalmazva: Vári összegyűj-
tött kritikái, talán két vagy három kivétellel, a kortárs recepció második hullámához 
tartoznak, azaz olyan terjedelmesebb, tíz-tizenöt flekkes írások, amelyek a kiválasztott 
kötetről szóló korai, rövid recenziók megjelenése után látnak napvilágot, jellemzően az 
irodalmi folyóiratok hasábjain. A recepció első hullámát jelentő rövidkritikák párhuza-
mosan készülnek, így nem tudnak reagálni egymás állításaira; igaz, nem is ez a legfőbb 
feladatuk, hanem az, hogy bemutassák a frissen megjelent kötetet a szélesebb olvasó-
közönség számára, valamint hogy pár mondatban felvázolt értelmezési javaslatukkal és 
röviden megfogalmazott esztétikai értékítéletükkel orientálják a könyvesboltba látogató 
reménybeli vásárlókat. A második recepciós hullámhoz tartozó kritika szerzőjének már 
nem kell a kötet bemutatásával bajlódnia, annál több energiát fordíthat az értelmezésre 
és a rivális interpretációkkal folytatott vitára.

Vári Györgynek „Az�angyal�a�részletekben…”�tanúsága szerint bámulatra méltóan 
sok polemikus és interpretációs energia áll rendelkezésére. Ahol más kritikus még csak 
a gondolatmenetét megalapozó első vagy második bekezdés vége felé tart (önéletrajzi 
megjegyzés), ott Vári olvasója már egy karakteres értelmezések közt zajló éles vita kellős 
közepén találja magát. Gondoljunk csak a kötet egyik legjobb kritikájára, a Cserna-Sza-
bó András második könyvéről szóló írásra: Vári a recenzió első (igaz, nem túl rövid, 
erről még lesz szó) bekezdésében megállapítja, hogy Cserna-Szabó elbeszélései egyfajta 
„szolgáltató irodalomeszmény” jegyében születtek, leszögezi, hogy a kötetben olvasha-
tó novellák „nagyon igényes, remekül megírt magasirodalmi szövegek”, s meggyőzően 
bírálja a „meghaladás-elvű, nóvuméhes, kényszeresen újat akaró” irodalomszemléletet, 
elsősorban a Jauss-féle recepcióesztétikát. (Valóban visszataszítóan elitista állítás, hogy 
csupán azt a szöveget tekinthetjük szépirodalmi alkotásnak, amely megkérdőjelezi elő-
ítéleteinket, átalakítja olvasói szokásainkat, „átrendezi elváráshorizontunkat”; Várinak 
igaza van. Mindazonáltal ilyenkor törhet rá az olvasóra az érzés, milyen kár, hogy nem 
abban a lehetséges világban élünk, amelyben a kritikusok nem ismernek terjedelmi 
korlátokat: ebben az esetben ugyanis meghallgathatnánk az elitista irodalomszemlélet 
mellett szóló érveket is – feltehetőleg van köztük megfontolásra érdemes…)

Vári a kötet tizenhárom kritikájában és öt tanulmányában magától értetődő termé-
szetességgel kérdőjelez meg számos olyan módszertani feltevést, elméleti tézist, amelyet 
hosszú éveken keresztül erős konszenzus övezett a kortárs magyar irodalomkritikában. 
Ilyen például az életrajzi értelmezés tilalma. Vári elismeri, az életrajzi megközelítésnek 
valóban vannak veszélyei: ha az életrajz rátelepedik az értelmezésre, ha a kritikus és az 
irodalmár csupán az ilyen-olyan források alapján kikövetkeztetett élettörténeti adalékok 
nyomait keresi a szövegben, az könnyen a poétikai elemzés rovására mehet. De nem 
szükségképpen történik így. Az életrajz maga is konstrukció, az életrajzi narratíva maga 
is értelmezési eljárások alkalmazásának eredménye – a kellőképpen körültekintő életrajzi 
interpretáció valójában különböző rendű és rangú szövegek egymásraolvasása. Termé-
szetesen szó sincs arról, hogy Vári az életrajzi értelmezés kizárólagossága mellett érvelne, 
ugyanis számos olyan szöveget, életművet ismerünk, amelyeknél az életrajzi megközelí-
tés nem bizonyul termékenynek. Ám semmi okunk tartózkodni a különböző életrajzi 
narratívák figyelembevételétől ott, ahol „az életműben létrejövő figura alakja rávetül az 
életrajzi szerző alakjára” – például Orbán Ottó kései költészetének, vagy Simon Balázs 
utolsó kötetének értelmezése során. (Az utolsó Orbán-verseskötetről szóló kritika szin-
tén Vári könyvének legjobb írásai közé tartozik.) Másrészt, tehetnénk hozzá, ha igaz is, 
hogy az irodalmi műalkotás az olvasó önmegismerésének, önmegértésének eszköze, és 
kizárólag az, ebből semmilyen formában nem következik, hogy ha egy szöveget a szer-
zővel kapcsolatos, kikövetkeztetett életrajzi tények figyelembevételével olvasunk, akkor a 
szöveget nem irodalmi műalkotásként olvassuk. Miért akadályozná az önmegértésünket, 
ha tudjuk vagy feltételezzük, hogy a szövegben olvasott történet hasonlít a szerzőnek az 
önmaga által elmesélt vagy más értelmezők által rekonstruált élettörténetére?

Vári a kötet első tanulmányában éles vitába száll azokkal, akik, nem függetlenül 
persze az életrajzi értelmezés tilalmától, kedvvel ostorozzák az irodalmi kultuszok mű-
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ködését. A kultikus olvasásmód, állítja mások közt Kulcsár Szabó Ernő, erőszakosan 
megszakítja a jelentésképződés lezárhatatlan játékát. Ha így van, annál rosszabb a jelen-
tésképződés lezárhatatlan játékának: a kultikus olvasásmód számos laikus és professzi-
onális értelmező kulturális identitásformálásának eszköze – a kritikus nem teheti meg, 
hogy fanyalogva lemondjon a kultuszok által közvetített kulturális jelentések vizsgálatá-
ról. Arról nem is beszélve, legalábbis Vári erről már nem beszél, hogy ha a jelentéskép-
ződés lezárhatatlan játékának erőszakos megszakítása nem elsősorban a kultusz jegyében 
olvasókat, hanem úgy általában a laikus olvasókat jellemzi, akkor az esztétista irodalom-
tudomány súlyos legitimációs válságba kerül: ugyan milyen társadalmi legitimitása van 
egy olyan gyakorlatnak, amelynek fenntartása bevallottan nem jár semmiféle kulturális 
haszonnal? Ám szerencsére nem kell ilyen messzire mennünk: Vári szerint alapvetően 
téves az önelvű, autonóm művészet és a rögzített jelentésekkel operáló kulturális folya-
matok szembeállítása. A művészet nem teljesen önelvű, ebből adódóan nem minden 
műalkotás esetében termékeny megközelítés a dekonstruktív olvasásmód, és a kulturális 
folyamatok sem kizárólag rögzített jelentésekkel operálnak, például a kultusz jegyében 
olvasók nem feltétlenül szakítják meg a jelentésképződés lezárhatatlan játékát. (Hiszen 
például Vári sem teszi ezt érdekes Radnóti-tanulmányában. A szerző részletesen, noha 
a szükségesnél talán valamivel kevésbé részletesen elemzi a Radnóti-kultusz működését; 
vizsgálatának középpontjában az a kérdés áll, hogy vajon mennyiben vezethető vissza a 
kultusz jegyében értelmezők által készített költői arc a Radnóti-líra önépítő, arcformáló 
alakzataira. Válasza szerint: nagymértékben – igaz, a Radnóti-életműben fellelhetőek 
az én „nyelvi-retorikai létesülésének” jegyei is, amiről a kultusz korábban nem látszott 
tudomást venni.)

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Vári elveti a szövegirodalom és a történet-
központú irodalom megkülönböztetését és szembeállítását. „A regényben nincs Julien 
Sorel, naplemente, igazság: a regényben mondatok vannak”, idézi a Németh Gábor kö-
tetéről szóló kritikában Kukorelly Endrét, pontosabban az állítólag Kukorellytől szárma-
zó mondatot; majd hozzáteszi: „Meg könyvjelző meg szalámihéj meg tízóraimaradék, 
zsírfolt. Ki mit tud. Ezeket a szövegirodalmi aforizmákat Kosztolányitól előre és hátra 
megfogalmaztuk ezerszer, unom őket, de jobban viselem, ha nem mondják, hanem 
csinálják. […] A regényben (már amelyikben) szerintem igenis van Julien Sorel meg 
naplemente meg még – horribile dictu – igazság is. Meg még – jó esetben – sok minden 
más. Legfeljebb nem úgy.” A történetközpontúság és a szövegközpontúság szembeállí-
tása általános magyarázóelvként használhatatlan, hiszen a „szövegközpontú” irodalmi 
műalkotás is részben a világról szól, nem létezik tökéletesen autoreferenciális szöveg, 
és a „történetközpontú” műalkotás is szövegszerű, hiszen, csak hogy ne menjünk mesz-
szebb, mondatokból áll – ha viszont a megkülönböztetés általános magyarázóelvként 
használhatatlan, kár úgy tenni, mintha az irodalmi műalkotás természetével kapcsolatos 
mély „belátásokat” közvetítene.

Mindazonáltal, Vári olvasóinak szerencséjére, a kötet írásaiban a polémia nem veszi 
el a teret az interpretációtól: a szerző kizárólag akkor vitatkozik, amikor gondolatmene-
te ellentmondásban van más hivatásos olvasók állításaival, és ez az ellentmondás való-

ban érdekes az előadott értelmezés vagy a kifejtett esztétikai értékítélet szempontjából. 
Vári kritikusi attitűdjétől mi sem áll távolabb, mint a révült tekintélytisztelet (elég, ha 
arra gondolunk, kiket választ a szerző vitapartnerül: Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Ma-
szák Mihály, Balassa Péter, Bodor Béla, Dérczy Péter, vagy az értekező prózát író Kertész 
Imre stb.) és a harcos tekintélyrombolás. Vári nem célozgat és nem tesz rosszízű iroda-
lompolitikai megjegyzéseket – noha sok mindent elvár olvasóitól, arra nem számít, hogy 
a „művelt nagyközönség” tagjai naprakészen ismerik az irodalmi, irodalomtudományos 
szekértáborok közti ellentéteket.

Elvárja például, hogy olvasói kapcsolatot találjanak az elbeszélő művek időkezelé-
se és vallásfilozófiai, történetfilozófiai konstrukciók között, valamint hogy meglehetős 
biztonsággal ismerjék fel az antik görög és zsidó-keresztény gyökerű európai kulturális 
tradíció által előállított kulturális jelentéseket. Vári értelmezéseinek állandó szereplői a 
német idealizmus történelemfilozófusai (elsősorban Hegel, kisebb mértékben és csak 
történetfilozófusként Kant; Schelling és Fichte fájó s kissé érthetetlen módon hiányzik), 
Nietzsche, a huszadik századi német történelemfilozófusok (Karl Löwith, Rudolf Bult-
mann, Jacob Taubes, Odo Marquard), és persze vallásfilozófiai kontextusban Martin 
Buber és mindenekfelett Tatár György. (Az angolszász analitikus történetfilozófusok, 
C. G. Hempel, A. C. Danto, W. Dray, M. Mandelbaum, W. B. Gallie és mások egyszer 
sem tűnnek fel a kötet kritikáiban, ami csöppet sem meglepő: Várit nem a történel-
mi magyarázat természetével kapcsolatos megfontolások, hanem a szubsztantív törté-
netfilozófiai koncepciók izgatják, ezeknek tudja hasznát venni az értelmezés során.) 
Történetfilozófiai érdeklődés ide, történetfilozófiai érdeklődés oda, Vári nem veti el az 
interpretatív sulykot: csupán akkor idéz az olvasó emlékezetébe történetfilozófiai gon-
dolatmeneteket, amikor ezekre valóban érdekes és erős értelmezés épülhet – elsősorban 
Nádas Péter, Schein Gábor és Pályi András családregényeinek, Cserna-Szabó András 
novelláskötetének elemzése során. (No meg a kötet utolsó, színtisztán filozófiai jellegű, 
egyébiránt következtetéseit tekintve kissé elsietettnek tűnő tanulmányában.) Vári kriti-
káiban gyakran hivatkozási alap a dekonstrukció filozófiája is, valamint a szerző számos 
írásában termékenyen használja de Man trópuselméletének kategóriáit. (Egy alkalommal 
azonban Vári, feltehetőleg szándékával ellentétesen, mosolyt csalt a kötet recenzensének 
ajkára. Az egyébiránt remek Petri-tanulmányban a következőképp kommentálta Vas 
István Eszmék�és�tánclemezek�című versének azon sorait, amelyekben a lírai én számára 
a Legyen�a�Horváth-kertben,�Budán�dallamára felrémlik a holt kedves alakja: „A hang 
az, ami megőrzi a kedvest, hiszen a hang őrzi egy távollévő jelenlétét, a hang – szemben 
az írással, a művel, amely mögül végképp eltűnt az őt egykor létrehozó személy – képes 
a megidézésre, ahogyan Jacques Derrida tanította, hiszen a dalt éneklő Honthy Hanna 
nincs jelen, mégis az ő hangja szól”. Hát igen, Derrida fontos és újszerű felismerése 
nélkül az értelmező tanácstalanul állna a verssorok előtt…)

Vári karakteres értelmezései az esetek elsöprő többségében meggyőzik az olvasót 
arról, hogy a kritikákban félreérthetetlenül kifejezett esztétikai értékítélet megalapozott. 
Például hiába minden prózaírói erény, ha egyszer Pályi András a Megérkezéssel erős 
lélektani regényt akart írni, ám a figurák klisészerűek, a mondatok a szappanoperák 
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nyelvhasználatát idézik, nehéz másról beszélni, mint poétikai kudarcról. Ha Németh 
Gábor kötetének ideális olvasója szerepe szerint elsősorban a szöveg esztétikai tárgyként 
kezelt mondataiban gyönyörködik, valóban feleslegesnek tűnnek a bonyolult narratív 
trükkök és az ügyes elbeszéléstechnikai fogások. Ha Simon Balázs utolsó kötete képes 
ráébreszteni az olvasót, hogy a korai halál botrányát neki kell jelentéssel ellátni, hogy 
a halál nem közvetíthető esztétikailag, akkor a naplóregény sikerrel válaszolta meg az 
általa feltett legfontosabb poétikai kérdést. Ha Hamvai Kornél regénye valóban képes 
egymásra vetíteni számos populáris és magasirodalmi műfaj konvencióit, akkor tényleg 
a regényirodalom „paródiájával és egyúttal felmagasztosításával” van dolgunk. És a sort 
még hosszan folytathatnánk.

Persze Vári olvasói nem tehetik meg, hogy kételyeiket magukba fojtják, és bizony 
ébredhetnek bennük kételyek, hiszen a kritikák állításai rendszerint vitára ingerlőek. „Az 
én ízlésem azt súgja, hogy az irodalomelmélet szótára kevéssé vagy csak nagyon erőtel-
jes iróniával vonható be a szépirodalmi szövegformálásba, hiszen hajlamos (a magyar 
irodalomtudományos közegben feltétlenül) deklaratív kijelentéseket produkálni, azaz 
önnön igazságának tudatában érintetlenül maradni a szövegbéli jelölők játékától”, írja a 
Géczi János kötetéről szóló kritikájában. Hogy is kellene elképzelni azt az irodalomtu-
dományos szövegalkotási technikát, amelynek eredményeképp az (elemző és teoretikus 
jellegű) írások nem „produkálnak” „deklaratív kijelentéseket”, és miért is lenne jó ne-
künk egy ilyen irodalomtudományos gyakorlat? Ráadásul ugyanez miért nem igaz az úti-
könyv, a szakácskönyv, a növény- és állathatározó „retorikájára”, amelyekről pár sorral 
feljebb azt állította a recenzens, hogy „megélnek Géczi János szövegének terében”? És 
ha már itt tartunk: miért lenne igaz, hogy az útikönyvek, a szakácskönyvek és a növény- 
és állathatározók fragmentáltan épülnek fel, hogy ezekben nincsenek lineáris, metoni-
mikus kapcsolódások? (Legjobb esetben is csak annyit mondhatunk, hogy útikönyve, 
szakácskönyve, növény- és állathatározója válogatja.) Vagy miért állítja Vári, hogy Parti 
Nagy Lajos Hősöm�tere�című regénye megoldhatatlan feladat elé állítja olvasóját, amikor 
egyértelműen megfogalmaz egy olvasási javaslatot (tudniillik dokumentumként gondolja 
el magát, úgy kellene olvasnunk a szöveget, mint Parti Nagy Lajos „valódi” történetét 
elmesélő naplót), amely azonban megvalósíthatatlan (hiszen előzetes tudással rendelke-
zünk a szerző személyéről, a regény cselekménye feltűnően valószerűtlen, stb.)? Hiszen 
ha megkülönböztetjük a szövegbe kódolt szándékolt olvasói szerepet az odaértett ol-
vasói szereptől, a probléma megszűnik: a regény szándékolt olvasója valóban egy Parti 
Nagy Lajos nevű ember naplójaként olvassa a szöveget, csak annyit tud és csak azt tudja, 
amennyit és amit a szöveg róla feltételez, ám az odaértett olvasó felismeri az irodalmi 
konvenciók működését, egyesíti magában a szereplői, az elbeszélői és a szándékolt 
olvasói szólamokat. És a kételyek felsorolását is folytathatnánk tovább – így működik 
az, amit mindközönségesen irodalomtudományos, kritikai vitának szoktunk nevezni.

„Az�angyal�a� részletekben…” írásai, ha úgy hozza a helyzet, nem fukarkodnak a 
dicsérő szavakkal, így a kötetről szóló kritika se tegye ezt: Vári páratlanul tehetséges 
irodalmár és kiemelkedően jó stiliszta. Ezért is meglepő, hogy a gyűjteményes kötetben 
olvasható remek tanulmányok és kritikák helyenként mennyire formátlanok. Mintha a 

szerző számára a bekezdés mint szövegtagolási egység egyszerűen nem létezne: a szö-
vegek óriási, hömpölygő bekezdései (melyek között nem ritka a négy-öt oldalas sem) a 
legváratlanabb pillanatokban érnek véget, hogy aztán újabb óriási, hömpölygő bekez-
désekbe ütközzön az olvasó pillantása. Számos esetben az új gondolati egység bekezdés 
közepén veszi kezdetét, viszont a szöveg részeit elválasztó üres sorok gondolatmeneteket 
szakítanak félbe. Szintén a formátlanság számlájára írható, hogy némely írás műfaji meg-
lepetéseket is tartogat: a kötetben olvasható viszonylag terjedelmes Petri-tanulmánynak 
csak az egyik utolsó félmondata („mi marad művein, ezen a nagyszerűen szerkesztett 
köteten kívül?”) utal arra, hogy a szöveg eredetileg könyvkritikaként jelenhetett meg. A 
Vas István önéletrajzi ciklusának utolsó két kötetéről szóló írás feltehetőleg rövidkritika, 
ám az elemzés szinte teljes egészében elveszi a teret a kiadvány bemutatása elől. Néha 
az lehet az érzése az olvasónak, hogy Vári gondolatmenetének tempója túl gyors, pél-
dául a kötetnyitó Radnóti-tanulmány legalább három hosszú írás vázlatát tartalmazza 
(hozzávetőlegesen: védőbeszéd az irodalmi kultusz mellett; a szerzői életrajzi narratíva, 
a recepció által készített életrajzi narratíva és a Radnóti-líra viszonyának vizsgálata; az én 
nyelvi-retorikai létesülése belátásainak nyomai a Radnóti-lírában).

Ám a bekezdésszintű formátlanságért és az időnként túl gyors iramért bőven kár-
pótolnak az értelmezések. Azt hiszem, nincs okunk siránkozni, hogy nem abban a 
lehetséges világban élünk, amelyben az irodalmárok tetszőleges terjedelemben fejthetik 
ki véleményüket egy-egy frissen megjelent műről, ha egyszer a mi aktuális világunkban 
olyan kritikaköteteket olvashatunk, mint amilyen például Vári Györgyé.
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A vérbeli kritikus, jegyezhetnénk meg kaján mosollyal az arcunkon, nem bújhat ki 
a bőréből: bármit próbál írni, kritika lesz belőle – még akkor is, ha saját kötetének 
előszaváról van szó. Keresztesi József vérbeli kritikus: a Hamisopera�előszava részletesen 
elmagyarázza, hogyan épül fel a kötet, milyen (poétikai) elvek határozzák meg a szöve-
gek sorrendjét, a fejezetbeosztást és az egyes részek kapcsolatát, valamint megmondja, 
mi a tétje az említett elvek működésének. Magyarán szólva: tömören megfogalmazott, 
de továbbgondolásra érdemes értelmezési javaslattal áll elő; végül (de egyáltalán nem 
mellékesen) egy-két mondatban hangot ad a vállalkozás értelmével és a megvalósítás 
sikerével kapcsolatos kételyeinek.

A Hamisopera kortárs magyar irodalmi szövegekről szóló kritikákat tartalmaz, iga-
zítja el az olvasót az előszót jegyző kritikus (a kötet alcíme azt is elárulja, hogy ezek 
az írások 1999 és 2007 között készültek). Ám figyelmesen hozzáteszi: akad két kivétel, 
jelesül a Petri-életmű kései szakaszát elemző tanulmány, amely egy konferenciaelőadás 
szerkesztett változata, valamint az a pár oldalas írás, amelyben Keresztesi rövid kom-
mentárokat fűz Borbély Szilárd három verséhez. Az előszó szerzője, akárcsak a kritikáké, 
heterogén irodalomfogalommal dolgozik: egyként a „kortárs magyar irodalom” címkéje 
alá sorolja a versesköteteket, az elbeszélő prózai műveket és a gyűjteményes irodalom- 
kritikai köteteket. Megállapítja: a lírai művekről szóló kritikák az első, az epikai művek-
ről szóló kritikák a második, az értekező művekről szóló kritikák a harmadik fejezet-
ben kaptak helyet. Persze rögtön megjegyzi, hogy a kötet felépítésére egyfajta „üdvös 
következetlenség” jellemző, hiszen a Tolnai Ottó Költő�disznózsírból�címmel megjelent 
„beszélgetőkönyvéről”, interjúkötetéről szóló kritika a lírafejezetbe került; a Térey János, 
Szálinger Balázs és Varró Dániel elbeszélő költeményeit tárgyaló írások viszont az epikai 
fejezethez tartoznak, függetlenül attól, hogy a bírálatok szerzője a műveket regénypoéti-
kai szempontból elemzi, vagy a verses regényekben megjelenő költőszerepet vizsgálja-e. 
„Ennyit a hármas felosztásról”, jegyzi meg kissé maliciózusan.

Az „üdvös következetlenség” az előszót jegyző kritikus szerint nem csupán a Hamis-�
opera�felépítésének esetlegességeiben érhető tetten. A kötetben olvasható kritikák gyak-
ran látványosan ellentmondanak egymásnak: a szövegek szerzője olykor kísértetiesen 
hasonló érveléssel támaszt alá különböző esztétikai értékítéleteket (példának okáért An-
gyalosi Gergelyt azért dicséri meg, amiért Bán Zoltán Andrást megrója). A Hamisopera�
tehát, hangzik a következtetés, „nem a szerző nézeteit tartalmazza, csupán a szövegeit”: 
a nézetek folytonosan változnak, és a kötet célja (mondjuk így: poétikai tétje) éppen e 

változás színre vitele. Hiszen nem az az érdekes, hogy a kritikusnak mikor van igaza – a 
kifejezés szigorú értelmében véve a kritikusnak sosincs „igaza”: csupán arról beszélhe-
tünk, hogy az általa előadott értelmezés termékenyebb, izgalmasabb, eredetibb, mint 
más értelmezések –, hanem az, hogy műről műre haladva hogyan változnak az interpre-
tációs reflexei, miközben ízlése és minőségérzéke többé-kevésbé változatlanul működik 
tovább. Ahogy az előszó Jean Paulhantól vett mottója fogalmaz: a különböző kritiku-
sok egyetlen közös tulajdonsággal rendelkeznek, tudniillik hogy egyiküknek sincs igaza.

Aki elolvasta a Hamisopera�kritikáit, pontosan tudja, hogy az előszó szerzője téved. 
A kötet írásainak nemhogy nem fő szerkezeti-poétikai jegye az „üdvös következetlen-
ség”, de kimondottan ennek az ellenkezőjével van dolgunk: Keresztesi lenyűgöző kö-
vetkezetességgel alkalmazza pontosan ugyanazokat a módszertani elveket, interpretációs 
eljárásokat és érvelési stratégiákat, akár kis terjedelmű hetilapkritikát, akár a recepció 
második-harmadik hullámához tartozó, tanulmányértékű nagyrecenziót ír. (És minden 
látszat ellenére Angyalosi Gergelyt sem ugyanazért dicséri meg, mint amiért Bán Zoltán 
Andrást megrója, ahogy ezt majd később látni fogjuk.) Az „üdvös következetlenség” 
emlegetésének mégis fontos szerepe van: félreérthetetlenül jelzi, hogy a szerző kritikusi 
szerepfelfogását egyfajta hangsúlyos anti-professzionalizmus�jellemzi.

Ez az anti-professzionalizmus természetesen nem azt jelenti, hogy Keresztesi szerint 
az irodalomkritika a korlátlanul áradó szubjektivitás terepe, ahol a kritikusnak nincs és 
nem is lehet más dolga, mint színes leírásokba foglalni egyedi és megismételhetetlen 
találkozását a művel, játékos asszociációkkal körülírni a fogalmilag megragadhatatlan 
élményt. Nem, Keresztesi mindvégig világosan érvel, állításait és az ezekből következő 
értékítéleteit a szóban forgó mű vagy kötet aprólékos poétikai elemzésével támasztja 
alá; ahol szükségét érzi, nyíltan vitába száll más értelmezőkkel; nem hallgatja el saját 
teoretikus előfeltevéseit, s gondosan mérlegeli, más előfeltevések elfogadása mennyiben 
korlátozná vagy növelné meg a lehetséges olvasatok körét. Kritikáiban mégsem a szak-
ember hangját halljuk: Keresztesi nem tud mást�a művekről, mint bármelyik „egyszerű” 
olvasó. Hiszen ő maga is csupán egy olvasó a sok közül – méghozzá olyan olvasó, aki 
vállalja, hogy véleményét tágabb körben is megfogalmazza, és nyilvános vitára bocsátja. 
A kritikust – minden ellenkező híresztelés dacára – nem azzal bízta meg a dolgozó nép 
okos gyülekezete (más dialektusban: a Művelt Nagyközönség), hogy számára többé-ke-
vésbé fogyaszthatatlan irodalomtörténeti, filozófiai, társadalomtudományos elemzések-
kel álljon elő, hanem azzal, hogy karakteres értelmezési javaslataival, világosan kifejtett 
véleményével és körültekintően alátámasztott esztétikai értékítéleteivel orientálja a köny-
vesboltba, könyvtárba tévedt olvasókat. A kritikus nem szakember és nem ezoterikus 
művész, hanem egy vagy több olvasókör (mondjuk így: értelmező közösség) közös 
képviselője: javasol, tanácsot ad, lebeszél, felbosszant.

És Keresztesi József komolyan veszi ezt a megbízatást. Tudja, hogy az olvasó figyel-
mét el kell nyerni (a közös képviselő mellett is szó nélkül elsietünk, ha nem látunk rá 
esélyt, hogy érdekeset fog mondani), így rendszerint erős mondatokkal indítja a kriti-
kákat. Például: „A Bertók László kötetéből kiolvasható, erős állítás szerint a költészet 
értelmes tevékenység”; vagy: „Spiró György regénye istentelen�könyv”; vagy: „A recen-

A kritikus megteszi tétjeit
Keresztesi József: Hamisopera. 
Kalligram Kiadó, Pozsony, 2007. 264 oldal, 2400 Ft.
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zens ezt a könyvet – mintegy a közepéig – vállán a kisördöggel olvasta, mivel kifejezett 
gyanakvással tekint a keleti kultúrák és ősi bölcsességek nyugati importjára”; vagy: „A 
dalszöveg múzsája egy trampli”. Ezek az erős mondatok azonban nem csupán az olvasó 
figyelmének felkeltésére szolgálnak, hanem egyszersmind a kritika gondolatmenetének 
egyik-másik fontos állomását jelentik – egyszerűbben fogalmazva: minden látszólagos 
könnyedség ellenére Keresztesi soha nem kalandozik el a témától. (Bár az előszóban 
azt írja, hogy a szövegekhez „nem toldottam hozzá semmit, húzni viszont, ha talán 
nem is eleget, de húztam” belőlük, ez csupán az anti-professzionalizmust hangsúlyozó 
szerénykedés: ha felesleges mondatok keresgélésére adjuk a fejünket, hosszú és sovány 
eredménnyel kecsegtető vadászat vár ránk.) Jóllehet Keresztesi – akárcsak bármelyik 
gyakorló kritikus – viszonylag ritkán találkozik remekművekkel és fércművekkel, ezért 
legtöbbször kénytelen mérlegelni és árnyalt véleményt kifejteni, soha nem mulasztja el 
értékítéletét világosan az olvasó tudomására hozni. Például a következőképp: „Jómagam 
a regényt [a „Dr. Kovács István” szerzői álnév alatt megjelent A�vidéki�fiatalok�Buda-
pestent] a legújabb magyar próza egyik legizgalmasabb, kifejezetten jó tollal megírt, 
következetesen szubverzív és destruktív (tehát alaposan átgondolt), ugyanakkor számos 
prózapoétikai megoldásában, valamint struktúráját tekintve egyenetlen, helyenként túl-
hajtott kísérleteként tartom számon. Bátran ajánlom tehát mindenkinek, aki el bírja 
olvasni.” (Mérlegelés ide, finom arányérzék oda, csak sajnálhatjuk, hogy a „Ködgépek a 
kedély láthatárán” című Coelho-kritika, az elmúlt évek egyik legjobb című kritikája nem 
került be a kötetbe. Frappáns válasz lenne mindazoknak, akik rendre a szellemesen go-
romba, mindamellett precíz, következésképpen méltányos negatív kritikákat hiányolják 
a hetilapok és folyóiratok hasábjairól.)

A világos érvelés, a határozott értékítélet és az olvasóbarát fogalmazásmód azonban 
mit sem ér, ha nem tudjuk, mire megy ki a játék: ha nem derül ki, milyen irodalom-
szemléleti előfeltevésekkel dolgozik a kritikus. Keresztesi József kritikáinak leggyakrab-
ban használt kifejezése a „tét”. Noha pontos definíciót sehol sem kapunk, és az egyes 
szövegekben kissé ingadozik a használat (tegyük hozzá: Keresztesi joggal hányja Bán 
Zoltán András szemére, hogy idősebb pályatársa „sokszor eltérő jelentéstartalmakkal” 
használja a számára központi „forma” fogalmát!), mégis többé-kevésbé világos, mit takar 
a kifejezés: akkor van egy irodalmi műnek tétje, ha adott egy poétikai probléma, amelyet 
a mű megold (vagy nem sikerül megoldania). A kritikai tevékenység voltaképpen a poé-
tikai tétek felmérésével kezdődik: amennyiben nem tudjuk azonosítani azt a problémát, 
amelyet a szóban forgó irodalmi szöveg felvet, értékítéletünknek nem lesz alapja. (Ha 
nem azonosítjuk a téteket, szigorúan szólva nem végzünk értelmezői tevékenységet, így 
véleményünk kívül kerül a megvitathatóság területén.) Például: Parti Nagy Lajos lírája 
sikerrel ötvözi a költészetet a katarzis médiumának tekintő felfogást a „verscsinálást” 
a mesterségek mintájára elgondoló felfogással – így tehát megoldja az általa felvetett 
poétikai problémát. Szemben Térey János Paulusával: a verses regény műfaji konvenciói 
nem tudnak érvényesülni a Térey-féle versbeszéd közegében, „az anyegini forma és be-
szédmód ellenáll az eposzi nagyszabásnak”.

Másfelől: egy irodalmi szövegnek lehet „személyes tétje” is, amennyiben a mű (köz-

vetve vagy közvetlenül) a szerző vagy az olvasó személyes életproblémáit érinti. Ám ezek 
a problémák már természetesen kívül esnek az irodalomkritika illetékességi körén. Ke-
resztesi a Hamisopera�harmadik részének majd minden írásában megjegyzi, hogy egy jó 
kritikakötet portrét nyújt a szerzőjéről – hiszen „nem létezhet komolyan vehető szellemi 
teljesítmény személyes tét nélkül”, tehát a műbírálat (mármint ha „tényleg komolyan 
vesszük”) „egyszerre a személyes érintettség és az elfogulatlanság ügye”. A „személyes 
tét” azonban nem csupán akkor válik érzékelhetővé, ha a szövegben közvetlenül megje-
lennek a kritikus személyes életproblémái (mint például Ács Margit esszéiben), hanem 
akkor is, ha a szerző magukat a művészi dilemmákat éli meg személyes problémaként. 
Ács Margit (és talán Radnóti Sándor) kivételével a Hamisopera�utolsó részében elemzett 
összes kötet szerzőjének kritikusi vagy olvasói attitűdje ez utóbbi megoldást példázza: 
Bán Zoltán Andrásnál a kritikus egzisztenciális problémaként éli meg a „formával” 
való találkozást; Angyalosi Gergely „személyes problémaként éli meg, ennélfogva szen-
vedélyes érdeklődéssel kezeli a legkülönfélébb művészi dilemmákat”; Esterházy Péter 
lelkesedése az olvasott szövegek iránt „strukturálisan a szerelembeesés mechanizmusával 
azonos”, így „ez az érzelmi többlet személyes, intim üggyé avatja az olvasást”; Vári 
György kritikusi érdeklődése a művek „szívében rejlő arkhimédészi pontra” irányul, 
„arra, ami olvasás közben megváltoztatja az életemet, arra, amiért egyáltalán érdemes 
olvasni”, azaz „a művészi gesztusok mögött álló egzisztenciális döntésekre”, amelyek 
„már túl vannak az esztétikum szféráján”; Szigeti Csaba kötetében „elszórva ugyan, de 
végig jelen vannak a személyes indíttatás erős jelzései”, és a szövegelemzések valójában 
„egy élettörténet sorába” épülnek be.

A Hamisopera� írásaiban is gyakran találkozhatunk a személyes indíttatás elszórt 
jeleivel – hol azt tudjuk meg, hogy Keresztesi „hektikus alkatú kritikus”, aki „személyes 
sértésnek veszi”, ha gyengébb szöveggel találkozik, hol azt, hogy fejében „féltve őrzi” 
titkos, válogatott versgyűjteményének darabjait –, ám a szerző kritikusi attitűdje mégis 
leginkább Angyalosi Gergelyével rokon. Keresztesit szenvedélyesen érdeklik a poétikai 
problémák, amelyek végső soron életre hívták az elemzett műveket – mondhatni Keresz-
tesi írásaiban a (poétikai) tét határozza meg a (kritikusi) tudatot. Persze minden azon áll 
vagy bukik, hogy pontosan hogyan�rekonstruáljuk ezeket a poétikai téteket. Ha van a 
fenti értelemben vett „tétje” a Hamisoperának�(és ugyan miért ne lenne?), akkor az a kö-
vetkező: képes-e ez a harminckét hosszabb-rövidebb szöveg élénk vonásokkal felrajzolni 
a kritikus portréját, valóban megismerjük-e az írásokból a szerző kritikusi észjárását?

A kötet olvasójának határozott igennel kell felelnie a kérdésre. Keresztesi karakteres 
műértelmezései egy lírán edzett olvasó értelmezései (a legkevésbé sem véletlen, hogy 
épp a lírafejezet került a kötet élére!) – az elemzések kimondott-kimondatlan előfeltevé-
se szerint az irodalmi szöveg „megszólalásának mikéntje önmagában magyarázóerővel 
bír”. Másképpen fogalmazva: a szöveg beszédmódja, nyelvi formája teremti meg a mű 
„világlátását” – ennélfogva az elemzésnek közvetlenül a szöveg nyelvi működésére kell 
irányulnia. És a szóban forgó beszédmódok és műformák szinte automatikusan elő-
hívják az olvasó kulturális emlékezetéből az irodalom és a valóság, az irodalom és a 
közönség viszonyának különböző modelljeit. Ez azonban nem veszélytelen vállalkozás: 
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ha a mű egyszerre több modellt hív elő, akkor azért, ha csupán egyet, akkor azért. Az 
előbbi esetben a kritikusnak azt a kérdést kell feltennie, hogy vajon az elemzett mű 
sikeresen ötvözte-e az általa felidézett poétikai hagyományokat, vagy kudarcot vallott, 
mert olvasás közben lépten-nyomon beleütközünk a „poétikai össze nem illés” nyoma-
iba (mint Keresztesi szerint a Paulus�vagy a Felszámolás�című Kertész-regény esetében). 
Az utóbbi esetben viszont arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy mi a mű intenciója 
a szóban forgó poétikai hagyomány megidézésével („miért ír valaki 2000-ben szabályos, 
hexameterekbe szedett vígeposzt?”, kérdezi Keresztesi Szálinger Balázs Zalai�passiójáról 
írt kritikájának elején): csupán „poétikai időutazásra” invitálja az olvasót, vagy radiká-
lisan provokatív gesztussal van dolgunk? (Ez a dilemma talán a legélesebben a Lakatos 
István verseskötetéről szóló kritikában vetődik fel.) A költészet mint „verscsinálás”, 
mint tanulható technika, a vers mint a költői mesterség eszközeivel elkészített műtárgy 
elgondolása nyílt konfliktusban áll a modernista eredetiségigénnyel – és ez a konflik-
tus a Hamisopera�számos írásának tanúsága szerint szenvedélyesen érdekli Keresztesit, 
gondoljunk csak a Várady Szabolcs, Parti Nagy Lajos, Lakatos István, Csoóri Sándor, 
Kovács András Ferenc köteteiről szóló kritikákra, elemzésekre.

Keresztesi élesen elutasít minden olyan megközelítésmódot, amely nem engedi szó-
hoz jutni a műveket, amely nem a szövegek feltételezett intenciójának rekonstruálására 
törekszik. Kifejezetten gyanúval tekint minden olyan értelmezésre, amely a műveket 
filozófiai, ismeretelméleti vagy nyelvelméleti tézisek puszta illusztrációjaként kezeli (lásd 
az egyetemi esztétika „pépessé csócsált közhelyeit” a „nyelvi megelőzöttségről” vagy az 
intertextualitásról), illetve ezen tézisek felől bírálja (például szemére veti egy szerzőnek, 
hogy regényében omnipotens elbeszélői szólamot alkalmaz). Egy szöveg formai jegyei-
nek regisztrálása terméketlen értelmezői gesztus marad, ha nem rekonstruáljuk a formai 
jegyek konkrét, szövegbeli „tétjét” – kanyarítsunk bár az interpretációhoz mégoly színes 
és szaktudományosan megalapozott filozófiai gondolatmenetet is.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Bán Zoltán András kritikusi szerepfelfogá-
sa nagyon távol áll Keresztesiétől. Bán erősen normatív formafogalmat használ, írásai-
ban nem a mű intencióját igyekszik rekonstruálni, hanem „a formában megjelenő szel-
lemi állapotok” kultúrkritikai bírálatára törekszik – a kultúrkritikai nézőpont viszont, 
hangzik Keresztesi diagnózisa, dekontextuál, elszakítja a műveket saját kérdésfelvetéseik-
től (lásd „igazságtartalom” és „dologi tartalom” megkülönböztetése), így nem alkalmas 
arra, hogy valóban termékeny értelmezésekhez nyújtson módszertani alapot. Minde-
mellett Keresztesi elismeri, hogy Bán nagy formátumú kritikus, aki messze kimagaslik a 
kortárs kritikai mezőnyből – elsősorban szépírói kvalitásokat is megcsillantó írásmódja 
és a szövegekben megjelenő „személyes tét” miatt. (A Hamisopera�előszavának szerzője 
téved: Keresztesi nem azért dicséri meg másik pályatársát, Angyalosi Gergelyt, amiért 
Bánt elmarasztalja. Angyalosi és Bán írásai egyaránt abból a módszertani feltevésből 
indulnak ki, hogy a kritikus „értékeket képvisel”, és ennek alapján értékítéleteket fogal-
maz meg – ám ennek Keresztesi diagnózisa szerint nem szükségszerű következménye a 
művek saját kérdései iránt érzéketlen „kultúrkritikai hevület”, hiszen Angyalosi írásaiban 
semmi ilyennek nem találjuk nyomát.)

Keresztesi elemzései a szöveg beszédmódjára, nyelvi megformáltságára koncentrál-
nak, ám ez nem azt jelenti, hogy a szerző óvakodna mentalitástörténeti, sőt esetenként 
politikatörténeti gondolatmeneteket beemelni az értelmezésbe, amikor erre a művek 
poétikai utasítást adnak. Szép példa erre a kötet egyik legjobb írása, Závada Pál A�
fényképész�utókora�című regényének elemzése, vagy Ács Margit esszékötetének érzékeny 
és méltányos bírálata. Olykor azonban Keresztesi módszerének hátrányaiból is kapunk 
ízelítőt: való igaz, hogy ha egy szöveg a különböző történetszálakat és idősíkokat „várat-
lan váltásokkal, már-már filmes vágásokkal” fűzi egybe, akkor ez általában�az emlékezet 
„uralhatatlan mozgását” hivatott megjeleníteni, ám egyáltalán nem magától értetődő, 
hogy Nádas Péter Párhuzamos�történetek című nagyregényében is ez lenne a „folytonos 
oszcilláció” szerepe – ráadásul mindez nem következik Keresztesi elemzésének korábbi 
részleteiből.

Persze a Hamisopera�nem lenne vérbeli kritikakötet, ha nem tudná helyenként 
vitára sarkallni, sőt felbosszantani az olvasóját. (Milyen közös képviselő az, akivel min-
dig egyetértünk?) Például: Varró Dániel verses regénye ugyanúgy megszegi az olvasónak 
tett poétikai ígéretét, mint Térey Paulusa – az egyik esetben miért van, a másik esetben 
miért nincs következménye az ígéretszegésnek? Pontosan hogyan tudjuk megállapítani, 
hogy Lakatos István „formafegyelme” nem „restauratív gesztus”, hanem „reflektálatlan 
költői anyanyelv”; másképpen fogalmazva: milyen szövegen belüli és szövegen kívüli 
jegyek alapján tudunk különbséget tenni a régi poétikai forma reflektált és reflektálatlan 
használatai között? Vagy: Keresztesi érzékenyen és pontosan elemzi a Kovács András 
Ferenc költészetét meghatározó „szó-metafizikát”, az „egyetlen költészet” koncepcióját, 
és ezek belső problémáit – ám azt már nem indokolja meg, csupán kijelenti, hogy a 
Saltus�Hungaricus�című kötetben tapasztalható „politikailag puha beszéd” „a kataló-
gusszerkezetű, játékos szó-költészet poétikai utóhatása”. Miért következik az „egyetlen 
költészet” koncepciójából és a „szó-metafizikából” „politikailag puha beszéd”? Vagy: ha 
egyszer a Bán Zoltán András által alkalmazott kultúrkritikai nézőpont egyik legfőbb 
hátránya, hogy segítségével képtelenek vagyunk „az időben megképződött kulturális 
távolságot áthidalva némely elfeledett műveket ismét olvashatóvá�tenni”, akkor hogyan 
lehetséges, hogy Bán egyebek közt éppen az „újrafelfedező” írásai miatt érdemel dicsére-
tet? Vagy: Keresztesi szerint kit tekinthetünk „szépíró kritikusnak”: azt, aki megjeleníti a 
műhöz, a mű poétikai tétjéhez fűződő személyes viszonyát, vagy aki olyan elemzéseket 
ír, amelyeknek „ívük, dinamikájuk, dramaturgiájuk” van? (És Radnóti Sándor miért nem 
tartozik a szépíró kritikusok kasztjához?) Vagy micsoda az a „formális logika kronolo-
gikus menete” (258)? És miért lenne „tautologikus” az az elbeszélő szöveg, amelyben 
változatlanul megismételt történetekkel és eseményekkel találkozunk?

Ám mindez csupán azt bizonyítja, hogy érdemes elfogadnunk Keresztesi József 
ajánlatát: van miről vitatkoznunk vele. A Hamisopera� írásai olyan kritikus portréját 
rajzolják meg, aki szereti, ha visszakérdeznek, és akit nyomaszt, ha egy beszélgetésben az 
övé az utolsó szó. Bátor kritikus: nem kis tétekben játszik.
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Kötetének utolsó írásában, annak is a vége felé Takáts József elmeséli, hogy amikor 
„Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett” című tanulmányáért elnyerte az előző év 
legjobb irodalomtudományi publikációjáért járó Martinkó-díjat, s a megélénkült mé-
diafigyelemnek köszönhetően nem csupán szakmabeliekkel, de „laikusokkal” is meg-
vitathatta a tanulmány gondolatmenetét, jellemzően kétféle reakcióval találkozott: míg 
a szakmabeliek túlzottan merésznek és erősen vitathatónak találták Takáts állításait és 
következtetéseit, a „laikusok” egyszerűen nem értették, miért kell egyáltalán érvelni 
ennyire magától értetődő, majdhogynem triviálisan igaz állítások mellett. Az Ismerős�
idegen�terep, Takáts József gondosan válogatott és átgondoltan megszerkesztett tanul-
mánygyűjteménye kimondva, kimondatlanul kettős célt tűzött maga elé. Egyfelől szeret-
né meggyőzni a szakmabelieket arról, hogy a merésznek vagy vitathatónak tűnő tézisek 
néhány többé-kevésbé kézenfekvő (vagy legalábbis nem nyilvánvalóan hamis) alapelvből 
következnek; másfelől szeretné megmutatni az irodalomtörténeti kérdések vagy az iroda-
lomtörténet-írás módszertani problémái iránt érdeklődő „laikusoknak”, hogy korántsem 
magától értetődő, pontosan mi is következik ezekből az (adott esetben mégoly könnyen 
elfogadható) alapelvekből, tehát álláspontunk alátámasztásához még ilyenkor is érvekre 
van szükségünk.

Az Ismerős� idegen� terep� tanulmányai négy nagyobb fejezetbe rendeződnek: az 
első fejezet írásai jellemzően az irodalomtörténet-írás módszertani problémáival fog-
lalkoznak; a második fejezet a „Kultuszkutatás” címet viseli, és címével összhangban 
a kultuszkutatás módszertani problémáival számot vető írásokat, valamint kultusztör-
téneti elemzéseket tartalmaz; a harmadik fejezet tanulmányai 19. századi szövegeket, 
diskurzusokat, beszédmódokat, vitákat elemeznek; a negyedik fejezetben három tanul-
mányértékű könyvkritikát, bírálatot olvashatunk Németh G. Béla és Gángó Gábor egy-
egy kötetéről, valamint a Történelem,� kultúra,�medialitás� című szöveggyűjteményről. 
Takáts József saját bevallása szerint „módszertani érdeklődésű” irodalomtörténész, és 
ezt az önjellemzést a kötet tanulmányai tökéletesen visszaigazolják: az irodalomtörténeti 
írások rendre ott veszik fel a gondolatmenet fonalát, ahol a módszertani írások („Antro-
pológiai látásmód és irodalomtörténet-írás”, „Társasnyelvészet és irodalomtörténet-írás”, 
„Nyolc érv az elsődleges kontextus mellett”, „A kultuszkutatás és az új elméletek”) 
korábban elejtették. Ezért az alábbiakban az egyes tanulmányok részletes ismertetése he-
lyett arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen alapelvekre (a szerző terminológiájá-
val: hitekre) támaszkodik a kötet gondolatmenete, milyen érvek segítségével vezetik le a 

tanulmányok az alapelvekből a már említett merész, illetve magától értetődő téziseiket, 
valamint hogy ezek a tézisek milyen következményekkel járnak az irodalomtörténet-írás 
napi gyakorlatára nézve.

A gondolatmenet kiindulópontja a következő: az irodalomtörténész a mű értelmez-
hetőségének feltételeivel foglalkozik, tehát azt a kérdést teszi fel, hogy miért fogadták el 
egy adott helyen és időpillanatban az olvasók a műnek ezt vagy azt az értelmezését vagy 
jelentését. Művek és értelmezések/jelentések kapcsolatát a konvencionalitás�elve magya-
rázza meg: a művek értelmezésének gyakorlatát (azt a folyamatot, amelynek keretében 
az olvasók jelentéseket rendelnek a szövegekhez) társadalmi konvenciók irányítják. A 
kontextualitás�elve�kimondja: a művek értelmezését, használatát és létrehozását irányító 
konvenciók kontextushoz kötöttek, méghozzá kétféle, egy gyengébb és egy erősebb 
értelemben. Kontextushoz kötöttek, mert folyamatosan változnak, alakulnak, ráadásul 
egyazon időben különböző értelmező közösségekben a művek értelmezésének gyakorla-
tát más és más konvenciók irányíthatják. Ám ezek a konvenciók egy erősebb értelemben 
is kontextushoz kötöttek: a művek használatát, a művekkel végzett cselekvéseket irányító 
konvenciók további társadalmi konvenciók rendszerébe ágyazódnak – ahogy Takáts 
fogalmaz: „az irodalmi készítményt befolyásoló-működtető konvenciók egybeérnek az 
egykori társadalmi gyakorlat más részeit szabályozó konvenciókkal” (84).

Mi következik mindebből? Ha az irodalmi művek használata elválaszthatatlan a 
többi társadalmi cselekvéstől, akkor az irodalomtörténésznek holisztikus, interdiszcipli-
náris megközelítést kell választania: az irodalom „külpolitikája” felé kell fordulnia. Az 
irodalomtörténész figyelme nem irányulhat kizárólag a szövegre vagy a szöveg közvet-
len irodalmi kontextusára, hanem az adott mű egyedi használatainak lehető legtágabb 
értelemben vett társadalmi kontextusát kell vizsgálnia – ehhez viszont (részben) a tár-
sadalomtudományok módszereit kell alkalmaznia. (Ezekre a módszerekre később még 
visszatérek.) Irodalomtörténet, eszmetörténet, művelődéstörténet és kultúrakutatás nem 
elkülönült tudományos vállalkozások, hanem egyazon vállalkozás más és más aspektus-
ból megragadva – legfeljebb csupán hangsúlyaikban különböznek egymástól.

Mindazonáltal Takáts következtetése ebben a formájában kissé elhamarkodottnak 
tűnik: abból, hogy az irodalmi művek használatát és létrehozását irányító konvenciók 
„egybeérnek” a társadalmi gyakorlat más részeit szabályozó konvenciókkal, önmagában 
nem következik, hogy nem lehetséges ezeket a konvenciókat magukban, a többitől 
elkülönítve vizsgálni. (Némelyiket lehet, némelyiket nem lehet; térbeli metaforával: 
amelyik távol esik az irodalmi és a társadalmi konvenciók „érintkezési pontjától”, azt 
lehet, amelyik közel esik hozzá, azt nem lehet.) Ám ezt Takáts is pontosan tudja, ezért 
hogy irodalmi és társadalmi konvenciók viszonyát szorosabbra fűzze, további fogalma-
kat, gondolatmeneteket, érveléseket hív segítségül, jellemzően a filozófia és a modern 
társadalomtudományok területéről. Többször hivatkozik Wittgenstein nyelvjáték-, sza-
bály- és életformafogalmára, a jelentés wittgensteiniánus használatelméletére, különböző 
pragmatikai jelentéselméletekre (elsősorban a beszédaktus-elméletre; meglepő módon 
Grice elmélete hiányzik!), valamint a szociolingvisztikára (elsősorban Bezeczky Gábor 
és Sándor Klára tanulmányai alapján) és a Dell Hymes-féle „beszélés néprajzára”. Ezek a 
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szerzők, álláspontok és elméletek abban hasonlítanak egymásra, hogy elfogadják és rész-
letesen kidolgozzák az erős�kontextualitási�elvet: a nyelvi megnyilatkozásokat irányító 
konvenciókat kizárólag a többi társadalmi konvenció kontextusában lehet megragadni. 
(A tézist persze más és más formában fogalmazzák meg és különbözőképpen érvelnek 
mellette; Takáts tanulmányai igyekeznek a gondolkodási minta hasonlóságának regiszt-
rálása mellett nem összemosni egymással a különböző gondolatmeneteket – és igyekeze-
tüket nagyobbrészt siker koronázza.) Világos: ha egyszer a nyelvi elemek jelentése hasz-
nálatukban rejlik, akkor ennek az irodalmi műveket felépítő nyelvi elemekre is igaznak 
kell lennie – másképpen fogalmazva: ha a nyelvi megnyilatkozást irányító konvenciók 
teljes egészükben a társadalmi gyakorlatot irányító konvenciók rendszerébe ágyazódnak, 
akkor ennek az irodalmi művek használatát irányító konvenciókra is igaznak kell lennie.

Ám Takáts nem áll meg ezen a ponton, s úgy tűnik, hogy a�nyelvi�relativitás�tézisét 
is elfogadja, vagy legalábbis kacérkodik az elfogadásával. A nyelvi relativitás tézise szerint 
a nyelvek sajátos tulajdonságaik révén más és más módon befolyásolják a világról való 
gondolkodásunkat és a kommunikációt; kicsit költőibben (és persze pontatlanabbul) 
fogalmazva: az egyes nyelvek különböző világokat építenek fel. Ezek a nyelvek azonban 
Takáts és elméleti szövetségeseinek megközelítésében immár nem a természetes nyelvek, 
hanem természetes nyelvek sajátos nyelvváltozatai. Takáts ugyanis elfogadja a�nyelv�hete-
rogeneitásának�tézisét: minden nyelv számos, egymással egyenrangú nyelvváltozatból áll. 
Amikor tehát egy beszélő kódot vált, világok határait lépi át. És a szerző még ennél is 
tovább megy: úgy tűnik, elfogadja Kuhn összemérhetetlenségi�tézisét: az egyes kultúrák 
különböző taxonómiákat, fogalmi rendszereket használnak a világ leírása során, és ezek 
a taxonómiák vagy fogalmi rendszerek összemérhetetlenek egymással.

A kultúra vagy kulturális kontextus tehát Takáts felfogásában valami olyasmi, ami 
azonos formát ad a nyelvi és a társadalmi konvenciók rendszerének, és ami meghatá-
rozza az adott kultúrához tartozó személyek gondolkodását, világérzékelését. (Persze 
nincs szó tökéletes meghatározottságról, vagy arról, hogy ki lennénk szolgáltatva az 
általunk használt nyelvváltozatok vagy kulturális kódok hatalmának: Takáts szerint „az 
emberi gondolkodás, megismerés vagy világfelépítés közösségi jellegű” (38), ám ebből 
még nem következik semmiféle determinizmus. Később még erre is visszatérek.) És még 
egy lépésre szükségünk van: a nyelvi és kulturális kódok megválasztása egyben az iden-
titásjelzés célját is szolgálja, tehát minden nyelvi megnyilatkozás és kulturális cselekvés 
egyszerre (részben) a teljes kultúra interpretációja és öninterpretatív jellegű aktus. Takáts 
itt már nem csupán a szociolingvistákra hivatkozik, hanem Clifford Geertz-re és az 
interpretatív antropológiai irányzatra is. (Geertz és az interpretatív antropológia a kötet 
tanulmányainak egyik voltaképpeni főhőse.) No meg Pierre Bourdieu-re, aki szerint 
„homológia” áll fenn az egyes „művek szerkezete és az irodalmi mező konfliktuózus 
viszonyai között” (82).

Milyen következményekkel járnak Takáts szerint ezek a vázlatosan ismertetett té-
zisek az irodalomtörténet-írás napi gyakorlatára nézve? Elsősorban azzal, hogy az iro-
dalomtörténésznek úgy kell vizsgálnia az adott mű egyedi használatainak legtágabb 
értelemben vett társadalmi és kulturális kontextusát, hogy tiszteletben tartja a mű 

létrehozásában és használatában részt vevő ágensek sajátos perspektíváját. Tehát nem 
próbálja „modernné olvasni” az egykori szövegeket, hanem azokat a fogalmakat hasz-
nálja, amelyek révén az egykori cselekvők leírták a cselekvésüket. Voltaképpen úgy kell 
eljárnia, mint az interpretatív antropológusnak: el kell idegenítenie magától a vizsgált 
kulturális szituációt, a különböző megnyilvánulásokat a „bennszülöttek szemszögéből” 
kell értelmeznie, azaz le kell mondania a „centrisztikus látásmódról” (lásd utólagosan 
konstruált korszakfogalmak, stílusirányzatokat megnevező kifejezések, fejlődéstörténeti 
sémák stb. alkalmazása). Sőt, le kell mondania a tisztán „esztétikai perspektíváról” is – 
bármilyen nehéz, adott esetben szinte lehetetlen legyen is ez.

Takáts azonban még ennél is tovább megy: az irodalomtörténész, akárcsak az antro-
pológus, végső soron nem leírást ad egy hozzá képest térben és időben távoli kulturális 
szituációról, hanem fordítást végez egyik kulturális nyelvről a másikra. Az irodalom-
történeti tanulmány szigorú szabályok szerint megalkotott fikció: egykori perspektívák 
nagy kreativitást és aprólékos kutatást igénylő újrateremtése. És ezek a perspektívák a 
szövegek elsődleges kontextusához kötődő perspektívák. Az elsődleges kontextus a szö-
vegek elkészítésének kontextusa, amely „gyakran többé-kevésbé egybeesik használatuk 
első kontextusával”. Az irodalomtörténész figyelme tehát a szövegek elsődleges kontex-
tusára irányul, megpróbálja az egykori kulturális cselekvéseket „elvágni” a jövőjüktől, 
és mindenféle normativitástól mentesen rekonstruálni a szövegek és cselekvések egykori 
kontextusát, vitaszituációját. Mivel a „fordítás” során óhatatlanul szerepet kap az iroda-
lomtörténész perspektívája is, így az irodalomtörténet-írás gyakorlata soha nem zárulhat 
le, hiszen folyamatosan újabb perspektívák születnek – ám az újabb és újabb irodalom-
történeti perspektívák újabb és újabb feladatot adnak a későbbi korok „megfigyelőinek”. 
Ez a jelenség, a perspektívák felhalmozódása Takáts szerint ékesen bizonyítja, hogy 
igenis van kumulatív fejlődés a humántudományokban.

Mindezek fényében kézenfekvő, hogy az Ismerős�idegen�terep�tanulmányai kiemelt 
helyen foglalkoznak az irodalmi kultuszok kérdésével. A kultuszok esetében ugyanis jó-
val magától értetődőbb, hogy az irodalomtörténésznek interdiszciplináris megközelítést 
kell alkalmaznia, hogy nem csupán kanonikus szövegeket kell vizsgálnia, hogy a korban 
érvényes konvenciók felderítésére és a cselekvők perspektívájának rekonstruálására kell 
törekednie. Takáts alapos tanulmányokban elemzi a tér és az idő nemzetiesítésének mint 
kulturális egységesítésnek a 19. század utolsó harmadától kezdve lejátszódó folyamatát, 
amelynek a korabeli irodalmi kultuszok is részét képezték („A tér és az idő nemzetiesíté-
se és az irodalmi kultuszok”, „A nemzeti kultúra megalkotása és a kultuszok”); valamint 
finom elemzés segítségével megmutatja, hogy Kodolányi János Finnország-könyve is 
kultikus hozzáállást érvényesít, méghozzá anélkül, hogy a „kultikus szótárt” alkalmazná 
(„Finnország magyar politikai mítosza”).

A kötet harmadik fejezetének tanulmányai, mint már említettem, 19. századi szö-
vegeket, diskurzusokat, beszédmódokat, vitákat elemeznek. Takáts következetesen érvé-
nyesíti módszertani gondolatmenetének tanulságait: a 19. századi „politikai nyelveket” 
vizsgáló írásában (amely, mint az alcímből is megtudhatjuk, egy tervezett kutatás vázla-
ta) igyekszik elkerülni, hogy „modernné olvassa” az elemzett szövegeket, azaz hogy mai 
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politikafilozófiai fogalmak segítségével értelmezze a korabeli vitákat („Politikai beszéd-
módok a magyar 19. század elején”). Gyulai Pál emlékbeszédeinek elemzésével pedig 
éppen azt mutatja meg, hogy a „modernné olvasás” milyen tévutakra vezetheti az 
értelmezőt: az emlékbeszéd műfaja „retorikai mintái révén” olyan kultúrához kötődik, 
amelynek résztvevői premodern identitással rendelkeznek – igaz, Gyulai emlékbeszéde-
inek beszélője már „a modern identitással, és a köré nőtt másik kultúra hatásával” is 
számot vet („Gyulai, emlékbeszéd, kanonizáció”). Az Arany János szokásjogi gondol-
kodását, illetve Arany László Ágai Adolf „tárcaleveleiről” szóló kritikáját elemző tanul-
mány tökéletes példáját nyújtja annak, hogyan képzeli el Takáts az irodalomtörténész 
tevékenységét, aki az irodalom „külpolitikája” felé fordult („Arany János szokásjogi gon-
dolkodása”, „Genus migrans: a turizmus kulturális azonosítása egy 1879-es szövegben”). 
A szerző megmutatja, hogyan fordul elő ugyanaz a gondolkodási mintázat Arany János 
különböző műfajú szövegeiben, s a jelenség magyarázatához Bourdieu habitusfogalmát 
hívja segítségül; valamint azonosít egy 19. század végi kulturális mintát, amely egymás 
mellé rendeli a tárca műfaját és a turizmus jelenségét, szembeállítva pozitív párjával, 
a tartalmas szépirodalommal és az utazás jelenségével. „Az irodalom és a historiz-
mus” folytatja az előző fejezetbeli kultusztanulmányok gondolatmenetét: Takáts javas-
lata szerint a kulturális homogenizálás folyamatának elemzése során érdemes segítségül 
hívnunk a historizmus mint beszédpozíció� vagy olvasási� szerződésfajta� fogalmát. A 
„Mikszáth-szövegek relativizmusa” a kötet leginkább hagyományosnak tekinthető tanul-
mánya: Takáts megmutatja, hogy néhány Mikszáth-szöveg szerkezeti elemzése hogyan 
igazolhatja vissza azokat az értelmezőket, akik korábban Mikszáth „relativizmusáról” 
írtak. A „Megfigyelt megfigyelők” öt magyar irodalomtörténeti szöveg retorikai vizsgá-
latát végzi el, feltárva, milyen metaforákra, cselekményesítési módokra, előfeltevésekre, 
történetsémákra támaszkodnak ezek az írások – a tanulmány feltehetőleg csupán azért 
került a túlnyomórészt inkább módszertani írásokat tartalmazó első fejezetbe, mert 
huszadik századi műveket választott tárgyául.

Az Ismerős�idegen�terep�bevezető írásában Takáts leszögezi: tanulmányait igyekezett 
érvelésközpontúvá tenni, mert a fogalomközpontúság „túlterheltté és fetisisztikussá teszi 
a fogalomhasználatokat, gyakran meddővé teszi a tudományágon belüli vitatkozást, 
továbbá megnehezíti a kultúra más területeivel való kommunikációt” (10–11). A szerző 
igyekezetét siker koronázta: írásai valóban érvelő jellegűek, és egy olyan szakember 
arcélét rajzolják ki, aki komolyan veszi lehetséges vitapartnereit. De kik is lennének 
ezek a vitapartnerek? Elsősorban azoknak az elméleti irányzatoknak a hívei, amelyek 
az irodalomtörténet-írást egyfajta kanonikus és kritikai vizsgálatnak tekintik, követke-
zésképpen normatív fogalmak és fejlődéstörténeti sémák alkalmazását kívánják meg az 
irodalomtörténésztől. A „modernné olvasás” gyakorlata Takáts szerint nem elválasztha-
tó az esztétikai internalizmus előfeltevésétől: ha a szövegeket kizárólag (vagy elsősorban) 
esztétikai élvezetet okozó műalkotásnak tekintjük, továbbá a mű és a befogadó viszo-
nyára koncentrálunk, kénytelenek vagyunk figyelmen kívül hagyni a szövegek keletke-
zésének és használatának nem közvetlenül irodalmi vagy bölcseleti kontextusát. Talán 
nem meglepő, hogy Takáts legfontosabb vitapartnerei a Kulcsár Szabó Ernő vezetésével 

működő recepcióesztétikai vagy hermeneutikai iskola tagjai – és sajnos az sem megle-
pő, hogy az elmúlt években nem alakult ki termékeny vita a szerző tanulmányaiban 
felvetett kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban. Pedig erre bőven lett volna lehető-
ség: az Ismerős�idegen�terep�írásaiban elszórt érvek, ellenvetések többségét Takáts egy 
nagy terjedelmű, tanulmányértékű könyvkritikában is összefoglalja. (A kritika a Kulcsár 
Szabó Ernő és Szirák Péter szerkesztésében 2003-ban megjelent Történelem,� kultúra,�
medialitás�című kötetről szól, és a Kulcsár Szabó-iskola „kultúratudományi fordulatát” 
elemzi. Takáts meggyőzően és szellemesen érvel amellett, hogy a kötet írásai kimondva, 
kimondatlanul arra tesznek kísérletet, hogy az iskola tevékenységét összhangba hozzák 
a nemzetközi irodalomtudományi tendenciákkal – ennek azonban az iskola eddigi gya-
korlatának majdnem teljes felülvizsgálatát kellene maga után vonnia.) A szerző azonban 
nem csupán a Kulcsár Szabó-iskola tagjaival száll vitába, hanem (a nagy teljesítménynek 
járó elismerés mellett) kételyeit fogalmazza meg Németh G. Béla egy 1995-ben megjelent 
könyvével, pontosabban a szerző által elfogadott módszertani előfeltevésekkel kapcso-
latban is. Gángó Gábort pedig azért rója meg, mert a szerző Eötvös József „szellemi 
fejlődésrajzáról” szóló politikai eszmetörténeti monográfiájában történetietlenül járt el: 
foglya maradt a „koherencia mítoszának”, és olykor mai fogalmak segítségével próbálta 
rekonstruálni Eötvös gondolatmeneteit.

Az Ismerős�idegen�terep�az elmúlt évek egyik legfontosabb tanulmánykötete (nem 
véletlen, hogy egyszer még a kritikusok „sikerlistájára” is felkerült a Magyar�Narancs-
ban), így hát méltánytalanul járnék el Takáts teljesítményével szemben, ha elhallgatnám 
a kételyeimet és ellenvetéseimet. Takáts előfeltevéseinek, „hiteinek” némelyikét nem 
osztom: nem hiszem például, hogy a sajátos perspektívákat kifejező „elméleti ajánlatok” 
elfogadásának eredménye „fontosabb, mint az ajánlatok elméleti megalapozottságának 
ellentmondásmentessége” (10), ahogy ezt a szerző több helyen is megismétli. Ezért némi 
gyanúval szemlélem, amikor Takáts a „Nyolc érv”-ben és másutt bevallottan egymás-
nak ellentmondó, vagy legalábbis együttesen inkonzisztens érvek segítségével próbálja 
igazolni az irodalomtörténész gyakorlatát. Szintén furcsállom, hogy Takáts módszertani 
követelményként állítja az irodalomtörténész elé, hogy perspektíváját a „bennszülöttek” 
perspektívájához igazítsa, jóllehet többször jelzi, hogy ezt a gyakorlatban „nehéz, vagy 
akár lehetetlen” teljes szigorúsággal megvalósítani. (Irodalomtörténeti és eszmetörténeti 
tanulmányaiban időnként maga a szerző is modern fogalmakat használ, igaz, erre mind-
annyiszor felhívja az olvasó figyelmét.) Nézzük azonban azokat a problémákat, amelyek 
immár nem a szerző előfeltevéseivel, hanem érveivel, következtetéseivel és fogalomhasz-
nálatával állnak kapcsolatban!

Fogadjuk el, hogy az irodalomtörténész – saját perspektíváját lehetőleg minél in-
kább háttérbe szorítva – egykori szövegek és szövegeket használó „ágensek” perspektí-
váját próbálja rekonstruálni, újrateremteni. Ám abból, hogy az irodalomtörténet-írás sa-
játos perspektívával rendelkező és sajátos perspektívákat rekonstruáló tudomány, miért 
következik, hogy az irodalomtörténész „fikciót” ír? Abból, hogy az irodalomtörténész 
fordítást végez egyik kulturális nyelvről a másikra, miért következik, hogy tevékenysé-
ge leginkább a regényíráshoz hasonlít? A sajátos nézőpontok alkalmazása önmagában�
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miért zárja ki, hogy a szóban forgó gyakorlatot tudományosnak tartsuk? A „kemény 
tudományok” vajon nem rendelkeznek sajátos perspektívával vagy nézőponttal?

A probléma mélyebben érinti Takáts gondolatmenetét, mint ahogyan az első pil-
lantásra tűnik. A szerző két nehezen összebékíthető álláspontot próbál összebékíteni 
egymással. Egyfelől azt szeretné állítani, hogy a történész feladata egykori vitaszituációk, 
nézőpontok, perspektívák lehetőség szerint minél pontosabb rekonstruálása – másfelől 
pedig azt, hogy nem lehetséges „objektív” történeti megismerés, mert a megismerő 
„nem egyszerűen leírja, sokkal inkább alkotja, kitalálja” (95) az általa tárgyalt tényeket 
(hiszen sajátos perspektívák által szervezett elbeszélésekbe ágyazza azokat, stb.). Az 
utóbbi állítás ebben a formájában biztos, hogy nem igaz, a perspektívák alkalmazása 
önmagában nem mond ellent az „objektivitás” követelményének – ám akár igaz, akár 
nem igaz, a két állítás együtt nem tartható.

Másrészt: nem világos, hogy Takátsnak miért van szüksége a nyelvi és kulturális 
relativizmus erős tézisére, a kuhn-i összemérhetetlenségi tézisről már nem is beszélve. 
Eltekintve attól, hogy a következetesen képviselt nyelvi és kulturális relativizmus ne-
hezen tartható álláspont, egyenesen Takáts legfontosabb módszertani állításai (lásd a 
„bennszülöttek” nézőpontjának rekonstrukciója, a vizsgált kulturális kontextus elidege-
nítése, a „modernné olvasás” elkerülése stb.) ellen dolgozik. Alighanem nem véletlen, 
hogy a szerző irodalomtörténeti tanulmányain módszertani értelemben alig hagytak 
nyomot a történeti megismerés lehetőségével kapcsolatos kételyek és a következetesen 
végigvitt nyelvi/kulturális relativizmus. Természetesen értem, hogy mindez a történeti 
tudományok módszertanával kapcsolatos „naiv”, „reflektálatlan” elképzelések ellensze-
réül szolgál, de úgy érzem, ellenszernek túl erős (főként ami a mellékhatásokat illeti).

Harmadrészt: Takáts helyenként annyira tág értelemben használja a „nyelv”, az „ér-
telem”, a „beszédmód” és a „jelentés” fogalmát, hogy állításai üressé válnak. Ez termé-
szetes következménye annak, hogy a szerző a nyelvi heterogeneitás tézisét kissé túleről-
tetve minden sajátos nyelvhasználati gyakorlathoz egy-egy sajátos nyelvet rendel (lásd 
például: „a republikanizmus nyelve”, „az ősi alkotmányra hivatkozás nyelve”); valamint 
annak, hogy a nyelvi jelentés minden mozzanatát kontextusfüggőnek szeretné tekinteni, 
viszont a kontextus általa használt fogalmához szinte minden hozzátartozik, ami csak 
szerepet kaphat egy megnyilatkozás értelmezése során. Így viszont nagyon nehéz megha-
tározni, pontosan milyen azonossági kritériumok tartoznak a Takáts elemzéseiben sze-
replő „nyelvekhez” és „értelmekhez”. Vajon mennyire kell másképpen fogalmaznia, sőt 
érvelnie (!) egy 19. századi elméleti szöveg szerzőjének, hogy azt állíthassuk, „politikai 
nyelvet” váltott? (Takáts elemzései meggyőzőek, ám nem a pontos kritériumok hiánya 
miatt, hanem épp annak ellenére.) Ha a szerző finomabb fogalmi eszközökkel köze-
lítene a nyelvi jelentés elemzéséhez (például különbséget tenne mondjuk szemantikai 
jelentés, pragmatikai jelentés és a világra vonatkozó enciklopédikus ismeretek között), 
akkor számos olyan fontos különbséget tudna megragadni, amelyeket eltakar az „érte-
lem” vagy a „jelentés” durva felbontású fogalma – és ennek érdekében még radikálisan 
kontextualista álláspontját sem kellene feladnia. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy a jelentés használatelmélete nem létezik. Az az állítás, hogy „a jelentés egyenlő 

a használattal” csupán szlogen, amelyet tartalommal kell megtöltenünk, azaz meg kell 
mondanunk, hogy a használat mely elemei relevánsak a jelentés meghatározásánál – ek-
kor azonban egy másik jelentéselmélethez jutunk.)

Negyedrészt: fennáll annak a veszélye, hogy az egyes beszédmódok, gondolkodá-
si minták, „habitusok” fogalmai az irodalomtörténész gyakorlatában közel kerülnek a 
Takáts által is kárhoztatott, minden jelenséget megmagyarázó és fontos különbségeket 
elmosó „óriásfogalmakhoz” (lásd korszakfogalmak, stílusirányzatok nevei stb.). Ráadá-
sul az sem teljesen világos, hogy Takáts szerint a „beszédmód” milyen viszonyban van 
a „gondolkodási mintával”. Számos tanulmányában amellett érvel, hogy homológia van 
közöttük (ő nem ezt a kifejezést használja), hiszen mindkettő (részben) a társadalmi gya-
korlat terméke és egyazon életforma kifejeződése – másutt viszont kijelenti, hogy „nem 
tartom szerencsésnek, ha egy irodalomtörténész egységes világnézetet vagy rendszert vél 
fölfedezni egy író műveiben” (290), valamint hogy „a politikához oly mértékben hozzá-
tartozik a politikai térben elfoglalt pozíció állandó változása, váltogatása, hogy az egyes 
szövegekben inkább e pozícióalakítást vizsgálhatjuk […], semmint a szerző szemléletét” 
(322). Az ellentmondás természetesen feloldható, ám ehhez tisztázni kellene Takáts 
kulcsfogalmainak („életforma”, „beszédmód”, „gondolkodási minta”, „kulturális kód”, 
„világszemlélet” stb.) egymáshoz való viszonyát.

Remélem, nem fogalmaztam félreérthetően: Takáts József tanulmánykötetét nem 
annak�ellenére tartom jelentős teljesítménynek, hogy kételyeket ébresztett bennem és 
ellenvetések megfogalmazására sarkallt, hanem éppen� azért. Az Ismerős� idegen� terep�
remek értekezői nyelven megírt tanulmányai valódi, tartalmas elméleti ajánlatot tesznek 
az olvasónak; hiba volna nem élni ezzel az ajánlattal.
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„Ha viszont egy-egy irodalmi alkotásnak elvben végtelen számú értelmezése lehetséges, 
akkor a gyakorlatban miért van oly kevés?”, tette fel a kérdést pár évvel ezelőtt Bezeczky 
Gábor. Ha viszont, kérdezhetnénk vissza, egy-egy irodalmi alkotásnak a gyakorlatban 
kevés értelmezése van, miért van mégis oly sok egymáshoz hasonló? És ha két értelmező 
szöveg (tanulmány, recenzió, rövidkritika) gondolatmenetének főbb lépései megegyez-
nek, a szövegek megközelítőleg azonos poétikai leírást adnak a vizsgált műről, hasonló 
interpretációs eszközök alkalmazásával egyforma konklúziókra jutnak, és még az esztéti-
kai értékítéleteik sem különböznek egymástól, állíthatjuk-e, hogy a két értelmező szöveg 
ugyanazt az interpretációt adja elő?

Másképpen fogalmazva: érdemes-e megkülönböztetni értelmezéstípust és értelme-
zéspéldányt, vagy értelmezésváltozatot? Ha igen, joggal hangsúlyozzuk: noha kevesen 
vitatják, hogy az irodalmi műveknek elvben végtelen számú értelmezésük lehetséges, 
a valóságban egy-egy irodalmi szöveg általában kevés különböző értelmezéstípust hív 
életre – és ez a tény legalábbis gyanúra ad okot a szóban forgó közhelyszerű megálla-
pítás érvényességével kapcsolatban. Ám sajnos nem egyértelmű, mit kell válaszolnunk 
a kérdésre. Ha igennel felelünk, azonnal újabb kérdéssel találjuk magunkat szemben: 
pontosan� mennyire kell különböznie egymástól két konkrét interpretációnak, hogy 
különböző értelmezéstípusok példányairól vagy különböző értelmezések változatairól 
beszéljünk? Ha relatíve kis különbség is elég, akkor nem igaz, hogy a legtöbb irodalmi 
műalkotás kevés különböző értelmezést hív életre; ha minimális különbség is elég, ak-
kor nincs értelme az értelmezéstípusokat megkülönböztetni az értelmezéspéldányoktól 
(ugyan mit nyerünk ezzel a fogalmi distinkcióval, ha egyszer minden értelmezéstípus egy 
és csak egy példányban valósul meg?); ha egyazon értelmezéstípus példányai látványosan 
különbözhetnek egymástól, akkor a legtöbb irodalmi szövegről, köztük az általunk ha-
gyományosan klasszikusként tisztelt művekről mindezidáig valóban meglepően kevés ér-
telmezés született. Vagy nem beszélünk értelmezéstípusokról és értelmezéspéldányokról 
(mert például azt állítjuk, minden interpretatív szöveg kizárólag a maga egyediségében 
vizsgálható retorikai aktust hajt végre), vagy világosan meghatározzuk az értelmezéstípu-
sok azonossági kritériumait, harmadik lehetőség nincs.

Én mégis megpróbálom kihasználni ezt a nem létező harmadik lehetőséget: Spiró 
György Fogság�című művét, az irodalmi szempontból különösen gazdag 2005-ös év 
egyik legfontosabb és legsikeresebb regényét számos elemző szöveg választotta tárgyául 
– a regény interpretációinak egyike-másika oly figyelemreméltóan hasonlít egymáshoz, 

és a hasonló értelmezések oly figyelemreméltóan különböznek más, szintén egymáshoz 
hasonló interpretációktól, hogy rendkívül nehéz lenne nem támaszkodni az értelme-
zéstípus és értelmezéspéldány, vagy értelmezésváltozat fogalmi megkülönböztetésére.

A Fogság�sokszereplős, élénk vitát váltott ki, jóllehet a kötetről szóló írások több-
sége nem nyíltan polemikus jellegű; a helyzet természetéből adódóan nem is lehet az: a 
rivális értelmezések megközelítőleg egyszerre, egymással párhuzamosan születtek meg. A 
vita tétje, már ahogyan ez hasonló esetekben lenni szokott, nem csekély: minden értel-
mezés, akár tudatosítja ezt az értelmező, akár nem, irodalomszemléleti implikációi révén 
utal egy-egy létező vagy lehetséges irodalomtörténeti elbeszélésre. A Fogságról olvasható 
tanulmányok, kritikák nem egyszerűen sajátos interpretációkat mutatnak be, hanem ki-
mondva, kimondatlanul arról is beszélnek, milyen esemény volt a regény megjelenése a 
magyar irodalom folyamatosan zajló történetében. (A Fogság�lezárja a nyolcvanas évek-
ben végbement prózafordulat által megnyitott irodalomtörténeti korszakot, vagy épp 
ellenkezőleg, a prózafordulat irányából nem vezetnek utak Spiró regényéhez? A Fogság�
posztmodern történelmi regény, Márton László, Láng Zsolt, Háy János, Szilágyi István, 
Darvasi László, Benedek Szabolcs, Jenei László műveinek közeli rokona, vagy nincs túl 
sok köze a posztmodernhez, bármi legyen is az, és a történelemhez, hanem inkább a 
hatvanas-hetvenes évek parabolikus regényeivel tart rokonságot? Stb.) Ha másban nem 
is, a Fogság�értelmezői abban szinte kivétel nélkül egyetértenek, hogy a regény megjele-
nése a magyar irodalom történetének fontos eseménye volt, Spiró műve a közönségsiker 
mellett, kis túlzással szólva, egyöntetű kritikai sikert aratott – ennek fényében különösen 
érdekessé válik a vita, amely a regény különböző interpretációi és az egyes interpretációk 
különböző változatai között zajlik.

A Fogság�gyanútlan olvasója rendkívül szórakoztató, fordulatos ifjúsági történelmi ka-
landregény kellős közepén találja magát. Uri, a regény főhőse, egy első századi római 
zsidó fiatalember keresztül-kasul bejárja a korabeli európai világ legtöbb fontos hely-
színét: pénzszállító delegáció tagjaként érkezik Jeruzsálembe, majd pár hónapot egy 
júdeai faluban tölt, eljut Alexandriába is, az első század talán legfontosabb kulturális 
központjába, végül visszaérkezik Rómába. Uri középponti hős: sorsa fordulatainak kö-
szönhetően együtt vacsorázik Pilátussal, raboskodik a jeruzsálemi börtönben, alapos 
tanulmányokat folytat az alexandriai zsidó előkelők pártfogoltjaként, éppen csak túléli a 
világtörténelem első nagyszabású zsidóellenes pogromját, Rómában bejáratos lesz a csá-
szári udvarba, fia révén kapcsolatba kerül a nazarénusokkal, azaz az őskeresztény moz-
galommal. Az olvasó a rövidlátó, gyenge fizikumú Urit követve közelről megismerheti 
az első századi világ névtelenjeit (Róma proletárjait, Júdea földműveseit, tengerészeket, 
rabszolgákat, a római színházak közönségét stb.) és a korszak meghatározó történelmi 
szereplőit (nem csupán Heródest, Pilátust, Caligulát, Claudiust, hanem magát Jézust 
is, akivel a főhős rövid ideig együtt raboskodik Jeruzsálemben). Spiró regénye betartja 
az ifjúsági történelmi kalandregény konvencióit: a főhős fiktív figura, aki mellesleg 
káprázatos műveltséggel és átlagon felüli memóriával rendelkezik, és akit az elbeszélő 
szinte mindenhová elvisz, ahol a regény cselekményének idején történelmi léptékkel 

„Zsidónak lenni Rómában tárgyilagosságot jelent”
Spiró György Fogság című regényének értelmezéseiről
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mérve jelentős esemény zajlott. (Ha az olvasó kinyitja a kötetet, annak rendje és módja 
szerint egy térképre esik a pillantása, amelyen követheti a főhős utazását.) A cselekmény 
szigorúan lineáris, a kalandok elbeszélését és a párbeszédeket aprólékos ismeretterjesztő 
leírások szakítják meg; a narrátor gyakran él a késleltetés eszközével, így a rejtélyekre csak 
fokozatosan derül fény. A gyanútlan olvasó kezdetben nem talál arra mutató jelet, hogy 
a regény bármilyen módon megsértené a valószerűséggel kapcsolatos intuícióinkat, vagy 
hogy az elbeszélő a fantasztikum terepére tévedne; a regény szemmel láthatóan illeszke-
dik a mai történelmi ismereteinkhez.

A Fogság� hivatásos értelmezői, feladatukból adódóan, nem lehetnek gyanútlan 
olvasók, ezért többen is megjegyzik: aki enged első benyomásainak, és Spiró regényét 
színvonalas történelmi lektűrként szeretné végigolvasni, menthetetlenül csalódni fog. A 
történet ugyanis, szemben mindazzal, amit a középponti hős utazására és jellemfejlődé-
sére épülő pikareszk történelmi kalandregényeknél megszokhattunk, nem ér véget Uri 
hazaérkezésekor: a regény kétszázötven oldalas negyedik, utolsó fejezete még évtizede-
ken keresztül kíséri a főhőst haláláig. A cselekmény ugyan továbbra is lineáris marad, ám 
az elbeszélés tempója váratlanul felgyorsul (hogy aztán egyszer-kétszer újból lelassuljon). 
A kalandok és a rejtélyek átadják a helyüket a megkeseredő Uri mind gyakoribbá váló 
reflexióinak, elmélkedéseinek.

Másrészt a gyanútlan olvasó meglehetős zavart érezhet, amikor több száz oldallal 
a börtönfogság-jelenet után kiderül, hogy a főhős Jézus társaságában töltött pár órát a 
jeruzsálemi zárkában, az elbeszélő ugyanis ezt a tényt majdnem a regény végéig titokban 
tartja. Miféle „leckefelmondó” ifjúsági történelmi regény lenne a Fogság, ha egyszer 
a korszak egyik legfontosabb szereplőjét névtelenül, és csupán a történet perifériáján 
lépteti színre?

Harmadrészt: ha alaposabban megvizsgáljuk, kiderül, maga az elbeszélő sem sok-
ban emlékeztet a szórakoztató történelmi kalandregények omnipotens narrátorára. Való 
igaz, a Fogság�elbeszélője szinte mindent tud az ábrázolt korról, ám az ismereteit néhol 
már-már paródiaszerűen, elképesztő töménységben adagolja az olvasónak, mintha tréfát 
űzne a történetileg minél hitelesebb ábrázolás és az atmoszférateremtés konvencióiból. 
(Amikor nem az elbeszélő kitérői, hanem a dialógusok szolgálják az ismeretterjesztés 
célját, hasonló jelenségre lehetünk figyelmesek: a párbeszédek már-már parodisztikusan 
egyszerű dramaturgiával zajlanak, Uri megszólítja az első embert, akivel találkozik, és 
mindennapjairól kérdezi.) A narrátor sokat beszél, egyszer-kétszer hangsúlyosan ki is szól 
a szövegből, jelzi, hogy kétezer évvel az elmesélt események után él, ennek ellenére az 
elbeszélői alaphelyzetet lehetetlen pontosan meghatározni. A szöveg uralkodó eljárása a 
szabad függő beszéd alkalmazása. A narrátor hangjába minduntalan idegen hangok ve-
gyülnek: hol egyik-másik szereplő belső beszédének vagy nyilvános megszólalásának szó-
lamai, hol a korabeli „közvélemény” jellemző fordulatai hagynak nyomot az elbeszélő 
szövegén. A narrációs irónia azonban nem csupán az elbeszélő lokalizálhatatlanságában, 
a különféle nyelvi szólamok szétszálazhatatlan együttes jelenlétében és ütköztetésében 
érhető tetten, hanem abban is, hogy a narrátor nyelvi és fogalmi anakronizmusokkal 
tűzdeli tele a szöveget – miközben a kétezer év távlatának köszönhető többlettudását 

számos esetben nem használja ki (ez utóbbi jelenség egyik nyilvánvaló példája a már 
említett Jézus-jelenet). A regény első oldalaitól kezdve az elbeszélő magától értetődő 
természetességgel használja a „politikai elemző”, az „éhségsztrájk”, a „maffia” fogalmait, 
ennek ellenére a 103. oldalon szükségét érzi, hogy – ironikus gesztusként – hitelesítse 
egyik szereplőjének szóválasztását:

– Édes fiam – mondta [Plotius] –, a Szanhedrinben olyanok ülnek, akiket 
a főpap vitt be oda. A főpapot a római helytartó nevezte ki, és akármikor 
leválthatja, meg se kell indokolnia. Nem-vallási ügyekben a főpap úgy táncol, 
ahogy a helytartó fütyül, a bizalmasai pedig úgy táncolnak, ahogy ő fütyül. 
Azt hiszed, nem kapna a főpap sokezer sestertius hallgatási pénzt a rómaiaktól 
azért, mert egy zsidó tulajdonú hajót elcsakliztak? Megkapná a hajó teljes árát, 
vagy még annál is többet.

– Ez korrupció! – kiáltotta Hilarius.
– Ez a neve latinul – bólintott Máté.

És Uri figurája is csupán első pillantásra emlékeztet az ifjúsági történelmi kalandregény 
középponti hősére. Uri nem cselekvő résztvevője saját történetének, jobbára inkább 
csak sodródik az eseményekkel; ám igenis cselekvő résztvevője, főszereplője a regény-
nek: folyamatosan értelmezi az átélt történéseket, reflektál a vele történtekre – a regényt 
tulajdonképpen ezek a reflexiók viszik előre, nem pedig a fordulatos cselekmény. A 
Fogság� leginkább fejlődésregény, ám nem a főszereplő személyisége vagy jelleme fej-
lődik, hanem a tudatszintje. Uri jelleme, bizonyos értelemben hasonlóan az elbeszélő 
figurájához, megragadhatatlan: helyzetről helyzetre változik. Már a regény elején gyanút 
foghatunk: a rövidlátó, könyvmoly Uri, aki hétszámra ki sem mozdult nyomorúságos 
szobájából, ha átsétált a Tiberis túlsó partjára, Rómába,

fecsegett, ítélkezett, szónokolt és bármilyen társalgásba belepofázott. Volt egy 
zsidó énje, és lett egy római. Meglepődtek volna mindkét részről, ha a másik 
közegben látják. De nem látták. (62.)

Ezek után viszont nincs okunk meghökkenni azon, hogy a zavart kamaszfiú a Pilátussal 
elköltött vacsora során minden átmenet nélkül szellemes csevegővé változik, hogy a 
gyenge fizikumú, vaksi fiúból az alexandriai gimnáziumban valóságos atléta lesz – és Uri 
jellemének, fizikumának váratlan átalakulásait még hosszasan sorolhatnánk.

A Fogság�értelmezői majdhogynem kivétel nélkül elfogadják a fenti megállapításokat, 
azaz túlnyomórészt hasonló prózapoétikai leírást adnak a regényről: Spiró műve keveri 
a műfaji kódokat, megsérti a felidézett műfaji konvenciókat; a regény, noha elvileg 
megtehetné, hiszen a főhős a megfelelő időben a megfelelő helyen van, nem ábrázolja a 
kereszténység alapító eseményét; a szöveg meghatározó működési elve a narrációs irónia 
(lásd parodisztikusan aprólékos elbeszélői kitérők, szabad függő beszéd, nyelvi-fogalmi 
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anakronizmusok, elbeszélői kiszólások, ám a cselekmény fontos pontjain hangsúlyos 
tartózkodás a narrátori többlettudás érvényesítésétől), amelynek következtében az el-
beszélői pozíció és figura meghatározhatatlanná válik; a főhős alakjának megformálása 
során nem a pszichológiai valószerűség elvei dominálnak. (Kizárólag ez utóbbi megálla-
pítást nem övezi teljes konszenzus: Tatár György szerint a regény figurái „empirikusan 
hitelesek”, Szarka Klára hosszan méltatja „azt a jellemrajzot, a személyiség fejlődésének 
aprólékos bemutatását, melyet Uriról, a 770 oldalas nagyregény főhőséről kapunk” – 
igaz, egyikük sem ejt szót a főhős jellemének hirtelen változásairól.)

Ám ha a prózapoétikai elemzés első szintjén ekkora az egyetértés, sőt, ha az értel-
mezők esztétikai értékítéletei sem különböznek egymástól, miért jogos mégis egymással 
vitában álló értelmezésekről és értelmezésváltozatokról beszélni? Hát azért, mert az 
egyes értelmezők egészen másféle választ adnak arra a kérdésre, hogy a műfaji kódok 
keverése, a krisztusi történet hangsúlyos hiánya, a narrációs irónia és a főhős pszicho-
lógiai értelemben valószerűtlenre formált alakja vajon miféle poétikai célokat szolgál.

1. Regényes antropológiai értekezés

M. Nagy Miklós értelmezésében a narrációs irónia működésének egyetlen célja, hogy 
felhívja rá az olvasó figyelmét: Uri nézőpontja elválaszthatatlan az elbeszélőétől, még-
hozzá olyannyira, hogy a regény valódi narrátora maga a főhős. Pontosabban szólva 
Uri és az elbeszélő nézőpontja egybeesik a szerző nézőpontjával – a szerzőével, aki „az 
azóta eltelt kétezer év minden (?) tapasztalatával szemléli a zsidó-keresztény kultúra ki-
alakulásának idejét” (M. Nagy 2005: 5). És a szerző/elbeszélő/főhős pillantása elé meg-
lehetősen lehangoló látvány tárul, a regény mélységesen pesszimista emberképet sugall:

Lassanként megszoktuk, minden fontos regényben mondódik el: a Fogság�végső 
soron egy regényesen megírt antropológiai tanulmány – s az derül ki belőle, hogy 
az emberállat az esetek túlnyomó többségében minden vallásával és ideológiájá-
val együtt is a lehető legnyersebb egyéni érdekek alapján teszi a dolgát. És: szeret 
ölni. És: szereti nézni mások szenvedését. És: a többi… (M. Nagy 2005: 5.)

Szerencsére a regény félreérthetetlenül dekódolható üzenete azért nem ennyire egysze-
rű: a Fogság�minden antropológiai pesszimizmusa ellenére „óriási erővel sugall egy új 
mítoszt”, a világához ironikusan viszonyuló, azt megérteni próbáló, és épp ezért „az 
emberi butaságon és gyávaságon tenyésző vakhitek borzalmait” túlélni képes értelmiségi 
mítoszát. Uri ironikus, felvilágosult szellem; figurája és regénybeli sorsa nem csupán azt 
a reményt közvetíti, hogy a világban tapasztalható szörnyűségek, amelyek ugyebár az 
emberi lény természetéből erednek, talán nem szükségképpen gyűrnek maguk alá min-
den individuumot, hanem azt az „örök dilemmát” is megjeleníti, hogy az emberi lény 
„csak töredékeket lát a világból”, noha „az egészet szeretné megérteni”. (Uri, minden 
éleslátása ellenére, nem ismeri fel, hogy az apja szereti őt, hogy a nazarénus hit talán 
békét tud teremteni zsidó és görög között, stb.)

A narrációs irónia tehát nyilvánvalóvá teszi, hogy a főhős, az elbeszélő és a szerző 
nézőpontja egybeesik, és ezáltal a regény maradéktalanul megvalósítja saját belső in-
tencióját: világos állításokat tesz az emberi lény természetével kapcsolatban. Ám ha az 
emberi természet már csak olyan, amilyennek a regény bemutatja, akkor mindig is olyan 
volt, tehát a Fogság�legalább annyira szól a mai világról, mint a kereszténység születésé-
nek koráról. Ezt a tényt egyebek közt az a gesztus teszi nyilvánvalóvá az olvasó számára, 
hogy az elbeszélő következetesen mai kategóriákat használ. Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy a regény szövegében elvétve nyelvi anakronizmusok fordulnak elő, hanem 
arról, hogy a regény a mai fogalmi sémánkra támaszkodva épül fel – ezért is olyan 
otthonos az olvasó számára az első század feltáruló világa. Ha a Fogságot regényes 
antropológiai értekezésként olvassuk, valamint ha felismerjük, milyen szerepet játszanak 
a nyelvi-fogalmi anakronizmusok, nem tudjuk, igaz, nem is nagyon akarjuk elkerülni, 
hogy megfeleltetéses allegorézist hozzunk működésbe. Lásd például Almási Miklósnál:

Történelmi regény, lassú, gazdag anyagszövésű, benne a realista regényhagyo-
mányban – annak modern változatát kínálva. […] Persze, a máról szól ez is, 
mint ahogy erről a sorok közötti cinikus politikai narratíva is. Amiben élünk. 
[…] Hiszen ki ne gondolna Róma kapcsán Amerikára, a vallási harcok cinikus 
kezelésének örvén a hitek nélküli jelenre, de egyben a vallásos konzervativiz-
mus ricorsójára. Áltörténelem – mint az igazi helyettesítője, a história, mint a 
jelen tükre. Mindkettő foglyai vagyunk. (Almási 2005: 2, 4.)

Szarka Klára is a megfeleltetéses allegorézisre helyezi a hangsúlyt:

Vagy említsük azt a mesterien végigvitt párhuzamot, amely a korabeli világ-
birodalom helyzete, a benne élők, egymással folyamatos életre-halálra menő 
versenyt vívók és a mai hasonlóan értékválságos, nagyhatalmas, globalizált 
világ között van? Dicsérhetnénk ezt is. Az éleslátást, amellyel a szerző felfedezi 
és olvasói számára átélhetően ismerőssé teszi a nagyon különböző történeti 
viszonyok között érvényesülő mély, materiális közösséget. (Szarka 2005: 98.)

A Fogság�világában otthonosan mozgunk, és ez nem véletlen: a Fogság�világa a mi 
világunk.

Érdemes azonban megjegyezni, a megfeleltetéses allegorézis nem kizárólag a re-
gény antropológiai értelmezésének velejárója. Az antropológiai értelmezés nem helyez 
hangsúlyt a történetiségre: a világ mindig is olyan volt, mint amilyen most, vagy mint 
amilyen a kereszténység születésének időszakában volt – más értelmezők viszont éppen 
azt hangsúlyozzák, hogy azért áll fenn megfelelés a mai világ és a regénybeli kétezer 
évvel ezelőtti világ között, mert a kereszténység születésével jött létre az a világ és az a 
Történelem, amelyben élünk és amelynek foglyai vagyunk. („A regény a Nincs-Időben 
zajlik, éppen akkor, amikor ez az újfajta idő megszületik”, írja például Takács Ferenc, 
de rajta kívül Szilágyi Ákos, Bojtár Endre vagy Tatár György is felhívják a figyelmet a 
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megfeleltetéses allegorézis működésére, anélkül, hogy pusztán regényes antropológiai 
értekezésként olvasnák Spiró művét.)

A regény tisztán antropológiai értelmezése felettébb kézenfekvő, ráadásul úgy tűnik, 
összhangban van a szerzői interpretációval, már amennyire ez utóbbi rekonstruálható 
a Fogság�megjelenése alkalmából Spiróval készített nagyszámú interjú szövege alapján. 
Az mindenesetre tagadhatatlan, hogy az esszéíró Spirótól nem áll távol az antropológiai 
pesszimizmus, így a Fogság antropológiai értelmezésváltozatainak termékeny kontextusa 
lehet a teljes Spiró-életmű.

Az értelmezés koherens: elsősorban a narrációs irónia szövegbeli jelenlétére épít, de 
felhasználja a műfaji konvenciók megsértésének tényét is – a már-már kialakuló realista 
illúziók folyamatos megtörése miatt az olvasó nem feledkezhet bele a sodró lendületű 
történetbe, nem merülhet el az idegenségében magával ragadó regényvilágban, kénytelen 
észlelni az ábrázolt világ és az ő világa közti „mély, materiális közösséget”.

Nyelvi-fogalmi anakronizmusok ide, nyelvi-fogalmi anakronizmusok oda, azért 
nem minden értelmező számára oly magától értetődő a regénybeli első század és a 
második ezredforduló világának hasonlósága. Simon Róbert szerint például mélyreható 
különbség van a regény megjelenésének kora és az ábrázolt kor között: a Fogság�„egy 
negatív kairosz�idővel jellemezhető korból, vagyis jelenünkből visszatekintve, mutat be 
mélyrehatóan egy igazi ritka kairosz�időt, az időszámításunk szerinti első évszázad má-
sodik harmadát” (Simon 2005: 69). Nagy kár, hogy Simon nem értelmezi a szövegbeli 
nyelvi-fogalmi anakronizmusok jelenlétét, enélkül ugyanis állítása nem különösebben 
meggyőző: lehet, hogy a történész pillantása mélyreható különbségeket fedez fel az 
első század és a második ezredforduló világa között, ám ha a Fogság�regényvilága a mai 
fogalmi sémánk segítségével épül fel, értelmesnek és védhetőnek tűnik azt állítani, hogy 
Spiró műve közvetve a mai és a kétezer évvel ezelőtti világ döbbenetes hasonlóságára 
hívja fel a figyelmet – akár szeretjük a hasonlóság gondolatát, akár nem.

Az antropológiai értelmezéssel nem is az a baj, hogy gyenge lábakon állna – bár az 
az állítás, hogy a regény elbeszélője valójában magával a főhőssel, Urival azonos, szö-
vegbeli evidenciákkal nem támasztható alá –, hanem hogy nem képes megmagyarázni, 
miért érdekes és esztétikai szempontból sikeres mű Spiró regénye. Az antropológiai 
értelmezés legfőbb ellenfele, Vári György megállapításával nehéz nem egyet érteni: az 
idézett antropológiai tézis meglehetősen lapos, a megfeleltetéses allegorézis valószínűleg 
több mindent elhomályosít, mint amennyit megvilágít a jelenünkkel kapcsolatban. És 
ami a legfontosabb: nem létezhet reduktív antropológiára épülő történelmi regény, 
márpedig a Fogság�elsősorban a történelemről szól, leginkább történelmi regény. Ha 
az emberi természet állandó, és az egyének cselekvését teljes mértékben az emberi 
természetük határozza meg, akkor nincs értelme történelmi mozgásról beszélni: „min-
dig ugyanaz történik más szereplőkkel, de ugyanazokkal az indulatokkal” (Vári 2005: 
1432). A Fogság történelmi regényként olvasva sokkal érdekesebb és sokkal összetettebb 
műnek mutatja magát, mint regényes reduktív antropológiai értekezésként olvasva – ez 
utóbbi esetben ugyanis javarészt eltűnik a szöveg nyugtalanító, zavarbaejtő nyitottsága, 

amely nyitottságra több értelmező közt éppen M. Nagy Miklós hívta fel a figyelmet 
(M. Nagy 2005: 5).

Nem cáfolja közvetlenül az antropológiai értelmezést, de mindenesetre nehézséget 
jelent az interpretáció védelmezői számára Uri figurájának pszichológiai értelemben vett 
valószerűtlensége. Mivel a regény antropológiai tézise a világ ábrázolásából bomlik ki, 
a szereplőknek nem kell hiperrealista regényhősökként lélektanilag maximálisan hiteles 
módon viselkedniük – bőven elég, ha példázzák az antropológiai tézisben megfogal-
mazott kijelentést. (Persze minél kevésbé életszerűek, annál kevésbé meggyőző maga a 
tézis.) Viszont ha Spiró regénye legalább részben arról beszél, hogy a rettenetes, méghoz-
zá az emberi természet megváltoztathatatlan tulajdonságai folytán rettenetes világban a 
túlélés egyedüli záloga az ironikus kívülállás és a „felvilágosult szellem” működése, ak-
kor már igenis problémát jelent, hogy a főhős ironikus kívülállását épp személyiségének 
hangsúlyosan nem realisztikus vonásai teszik lehetővé: Uri azért képes egyszerre kívül is 
és belül is lenni világán, mert személyiségének váratlan átalakulásai révén sikerrel alkal-
mazkodhat a legtöbb helyzethez, valamint mert olyan regényhős, akinek a nézőpontja 
(részben? teljesen?) egybeesik a teremtett regényvilágon szintén egyszerre kívül és belül 
álló elbeszélő nézőpontjával. Kissé csúfondárosan fogalmazva: ha a Fogság� minden 
ízében regényes antropológiai értekezés, akkor némelyik antropológiai tézise sajátosan 
megformált regényhősökre vonatkozik. Ha viszont nem minden ízében az, akkor nem 
érdemes az antropológiai értelmezést egyedüli megfejtésként elfogadni, ezzel ugyanis 
magának a regénynek ártanánk a legtöbbet.

2. Filozófiai parabola, konceptuális regény

Radnóti Sándor értelmezése szerint a Fogság�nem lehet pusztán regényes antropológiai 
értekezés: Spiró műve a történelmi regény és a filozófiai parabola újszerű keveréke. A 
fokozatosan egyre gyanakvóbb olvasónak előbb-utóbb

[f]eltűnik, hogy amennyire megfelel a Fogság�a kalandregény konvencióinak a 
fordulatok tekintetében, annyira szembehelyezkedik azzal, amit e regényfajta 
moráljának nevezhetnénk. (Radnóti 2005: 1428.)

Spiró regénye Uri pártfogójának, Alexandriai Philónnak (a regénybeli Philónak) egyik 
tételét hivatott cáfolni: minden jó ember szabad. A cáfolat prózapoétikai eszköze a 
morális álzárlatok technikája. Uri előtt számos lehetőség áll nyitva, hogy a világ minden 
borzalma ellenére megtalálja boldogságát (lásd családi kapcsolatok, mindenekelőtt az 
apa-fiú viszony; az értelmiségi életforma, a tradíció őrzése, a hit, a történetírás mint 
életcél stb.), ráleljen a rettenetes külvilágtól való szabadságának „kis köreire”, ám előbb-
utóbb mindegyik lehetőség illúziónak bizonyul. A Fogság�bizonyos értelemben a Can-
dide�közeli rokona: az irodalom eszközeivel cáfol egy általános filozófiai tézist.

Ám Spiró műve nem tisztán filozófiai parabola, nem papírmaséfigurák sematikus 
mozgatásával érvel a cáfolni kívánt tézis ellen, hanem a főhős tudatmozgásainak és 
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sorsának bemutatása révén Uri fokozatos illúzióvesztésének folyamatát ábrázolja. Azaz: 
a főhős aprólékosan elbeszélt intellektuális fejlődéstörténete jelentőségét tekintve túlnő 
a szöveg ideologikus üzenetén – olyannyira, hogy a regény záró mondata („Még mindig 
élni akarok, gondolta [a haldokló, megvakult és megbomlott elméjű Uri], és elámult”) 
legalább részben árnyalja és talán némiképp vissza is vonja a Fogság�negatív tézisét:

Ezért épített fel [Spiró] tudatosan vagy hozott létre ösztönösen kettős szer-
kezetet a történelmi kalandregényből és a filozófiai parabolából. S még ez is 
kibújt a radikális szkepszis legvégső, nihilista következtetése alól. Mert az ő 
Candide-ja ugyan már a kertjét sem művelheti, de az élet – hogy Spiró és a 
sorok írója kedves költőjével szóljak – „él és élni akar”. (Radnóti 2005: 1430.)

Szilágyi Ákos rendkívül gazdag és szerteágazó interpretációja szintén a Fogság�para-
bolaértelmezésének egyik változata. Szilágyi nem paraboláról, hanem „konceptuális 
regényről” beszél. A Fogság�két különböző „konceptust” tár az olvasók elé. Az egyik 
„konceptus” a regény két átfogó metaforájában (fogság, rövidlátás/vakság) valósul meg: 
az emberi lény a létezés foglya, amely fogságból egyedül az ész, az ironikus kettőslátás 
szabadíthat meg – ám az ész fogságából (és a puszta lét, a „vagyok” abszurditásától) 
nincs szabadulás. Uri fizikai gyöngénlátása éles kontrasztot alkot szellemi éleslátásával 
(Szilágyi megjegyzi, ez a metafora „helyenként már-már túlhangsúlyozott”, „nyomasz-
tóan ismétlődő”). A főhős az eszével lát, ezért kitűnően alkalmas közvetett elbeszélői 
szerepének betöltésére: mivel az okosság az egyetlen alkati meghatározottsága, próteuszi 
tehetséggel átváltozhat bármivé, amit csak a kalandregény-cselekmény megkíván tőle. 
A Fogság�Uri fejlődéstörténete: a főhős intonációja és tudatszintje fokozatosan köze-
ledik az elbeszélő intonációjához és tudatszintjéhez. Míg a fejlődési folyamat kezdeti 
szakaszaiban az elbeszélő állandó intonációs elmozdulások révén karikírozza Uri még 
ártatlan, naiv okosságát, addig a regény végére a főhős egyfajta világfölötti és énfölötti 
okosság állapotába kerül, az elbeszélői szólam és a főhős szólamának különbségei szinte 
eltűnnek.

A regény másik „konceptusát” a regény szereplői mondják ki: „A zsidóságot abba 
kell hagyni”, állítja az 518. oldalon a később kereszténnyé váló (a Bibliából, egészen 
pontosan az Apostolok cselekedeteiből és Pál korinthusiakhoz írt első leveléből is is-
mert) Apollosz. A görögök és zsidók közti megbékélés egyetlen történetileg lehetséges 
útja a kereszténység. Uri ezt persze nem értheti meg, hiszen ő az eszével lát, gondolko-
dását a görögségre jellemző lényeglátás határozza meg, számára a keresztény hit csupán 
a „gyengék bolondságának” tűnik. A regény történeti „konceptusa” szerint egyedül 
a kereszténységben jöhetett létre a zsidóság és görögség kulturális szintézise, amely 
megteremtette azt a kulturális világot, amelyben mindmáig élünk. Igaz, Szilágyi Ákos 
értelmezése szerint a kereszténység megörökölte a zsidó gondolkodástól a „monoteista 
ellenvallásokon alapuló kultúrákat generáló” „mózesi megkülönböztetést”, amely köte-
lességként írja elő a közösség tagjainak az elhatárolódást minden más vallástól, közös-
ségtől, társadalmi csoporttól (Szilágyi Á. 2005: 47), így

[a] regény ebben a konceptuális keretben nem vállalkozik kevesebbre, mint-
hogy a lehető legszélesebb olvasói közönség, elvileg az egész társadalom szá-
mára fölfogható és átélhető módon mutassa be a minden rajongás, minden 
vallási és politikai fundamentalizmus alapját képező radikális megkülönböz-
tetés végzetes és vészterhes következményeit és rezignáltan, végtelenül kevéssé 
bízva a kimondott és leírt szó erejében, regényesen�dekonstruálja�a veszedelmes 
kulturális szerkezetet, megpróbálja a maga módján hatástalanítani, akár egy 
ketyegő világbombát. (Szilágyi Á. 2005: 49.)

Mindazonáltal, akárcsak Radnóti, Szilágyi Ákos is hozzáteszi: a regény „konceptusa” 
nem valósul meg maradéktalanul. A Fogság�valódi epikus szereplői és hősei a megele-
venített életvilágok, kulturális közegek: Róma, Jeruzsálem, Júdea, Alexandria. Az élet-
világok, kulturális közegek szintjén a „konceptus” elhalványul, a regényhősök életét a 
regény feltétel nélkül igenli. A Fogság� részben a kultúrához fűződő szerető viszonyt 
demonstrálja, némiképp ellentmondva az életet a létezésbe vetett fogsággal azonosító 
„konceptusnak”.

Vajon milyen viszony van Radnóti és Szilágyi Ákos Fogság-értelmezése között? Mindket-
tő a regény parabolaértelmezései közé tartozik, ám talán túlzás lenne ennél szorosabbra 
vonni a kapcsolatukat. Túl nagy köztük ugyanis a különbség: míg Szilágyinál a regény 
negatív „konceptusának” értelmében az ironikus kettőslátás, az ész metsző pillantása 
legalább részlegesen megszabadíthatja az individuumot a létezés fogságából, Radnóti 
nem beszél arról, hogy az értelmi belátás akárcsak részleges szabadságot teremthetne 
az egyén számára. (Ahogy Margócsy István is megjegyzi Szilágyi Ákos tanulmányához 
fűzött jegyzetében: „attól még, hogy [a regényben] az ember […] felmérheti, megértheti, 
értelmezheti s rögzítheti a világállapotot, a maga állapota nem fog felszabadulni: a külső 
feltételezettségek ugyanúgy tovább működnek, mint ahogy a belső adottságok”.) Más-
részt Szilágyi értelmezésében a regény egyik „konceptusa” közvetlen történelmi jelentő-
séggel bír, a Fogság�ugyanis világosan állít valamit a kereszténység születéséről – igaz, az 
állítást a szereplők dialógusai és monológjai közvetítik –, Radnótinál viszont a regény 
elsősorban és döntő módon egy általános filozófiai tézissel áll kapcsolatban.

A Fogság�parabolaértelmezése, akár Radnóti, akár Szilágyi Ákos interpretációját 
tartjuk találóbbnak, érdekesebbnek, jól védhető. Mindkét értelmező képes magyarázatot 
adni a műfaji konvenciók látványos keverésének tényére: Radnótinál a történelmi ka-
landregény műfaji kódjainak elbizonytalanítása azzal áll összefüggésben, hogy a Fogság�
szerkezete kettős, hiszen a mű egyszerre történelmi kalandregény és filozófiai parabola; 
Szilágyi Ákos értelmezésében a műfaji szüzsésémák gazdagsága (akárcsak a regény fa-
bulagazdagsága) csupán külsődleges, merőben szórakoztató, figyelemfenntartó funkci-
ót tölt be, a lényeg az átfogó metaforákban és a szereplői közlésekben megvalósuló 
„konceptusokban” van. (A regényt nem a magát szabadon alakító nyelv uralja, jegyzi 
meg Szilágyi Ákos, ám ennek következtében a szöveg nyelvi-stilisztikai megformálásának 
szintje reflektálatlan, sőt néhol egyenesen lektűrízű. Spiró kötetét az értelmezők részé-
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ről mindezidáig rendkívül kevés bírálat érte, ám a kevés kritikai megjegyzés többsége 
a regény nyelvhasználatára vonatkozott. Vajon a regény helyenkénti pongyolasága a 
szerzőnek, valamint a kötet szerkesztőjének számlájára írandó hiba, vagy épp ellenkező-
leg, tudatos poétikai döntés eredménye, tudniillik a néhol kissé ügyetlen mondatok a 
szöveg belső intenciója szerint a népszerű történelmi lektűrök nyelvhasználatát idézik? 
Az eddig vizsgált értelmezések nincsenek nyílt ellentmondásban ez utóbbi megoldással 
– persze egyáltalán nem biztos, hogy minden esetben célravezető maximális értelmezői 
jóindulattal közelíteni az aktuálisan vizsgált irodalmi szöveghez.) Radnóti és Szilágyi 
Ákos interpretációjában, mint láttuk, a narrációs irónia működése és Uri figurájának 
valószerűtlensége is magyarázatot nyer.

Ha elfogadjuk azt az egyébként a kortárs magyar irodalomkritikában már-már közhely-
számba menő állítást, hogy egy irodalmi szöveg akkor tekinthető esztétikai értelemben 
sikeresnek, ha újraolvasható (azaz ha kellőképp aluldeterminálja a lehetséges érvényes 
interpretációk körét), valamint ha elfogadjuk, hogy a parabolikus szerkezetű regények 
nem újraolvashatók, hiszen amint rátalálunk a parabolikus összefüggések egyértelmű 
„megfejtésére”, a szöveg nem nyújt számunkra további interpretációs feladatot, akkor 
érthetővé válik, miért hangsúlyozza Radnóti is, Szilágyi Ákos is, hogy a Fogság�a regény 
fő ideologikus üzenetének némiképp ellentmondó, azt árnyaló tartalmakat is megjele-
nít. (Valamint hogy miért hangsúlyozzák a Szilágyi Ákos tanulmányához jegyzeteket író 
kritikusok, hogy a Fogság�világlátása nem oly egyértelműen sötét: a regényben igenis 
találkozunk őszinte atya-fiú kapcsolattal, a regény világában a tudásban leélt élet önér-
ték, sőt Szüts Miklós csak „nagyon csendben meri mondani”, a szöveget igenis áthatja 
„egyfajta halk életszeretet”.) A Fogság�parabolaértelmezéseinek legfontosabb feladata 
megmutatni, hogy az olvasót elbizonytalanító konvenciósértések, valamint a narrációs 
irónia működése miért nem teszi lehetetlenné az ideologikus jelentéstulajdonítást – úgy 
gondolom, Radnóti és Szilágyi Ákos interpretációja sikerrel elvégezte ezt a feladatot.

Szilágyi Márton azonban nem gondolja így. Pontosabban szólva Szilágyi Márton 
nem a fenti két értelmezést vitatja, hanem egy olyan interpretációval száll szembe, 
amely a fentieknél jóval egyszerűbb, és részleteiben talán a regény szerzőjének tulajdo-
nítható. (Ennek értelmében a Fogság csupán azt a tézist igazolja, hogy a történelem 
politikai-hatalmi machinációk időtlen szövevénye, és ezt alátámasztandó a szöveg az 
ókori eseményeket a későbbi európai történelem kataklizmáinak előképeiként mutatja 
be.) Szilágyi Márton szerint a regény ugyan számos pontján kiaknázza a parabolikus 
ráutalás lehetőségeit, ám a regényre mégsem lesz jellemző a parabolikus szerkezet, „az 
áthallások […] nem sodorják bele a regényt a parabolikus regényszerkezet kissé mecha-
nikus csapdájába” (Szilágyi M. 2005: 103) – köszönhetően a szöveg időkezelésének, 
az apa-fiú kapcsolat, és egy „egzisztenciális színezetű magány-élmény” ábrázolásának. 
(Szilágyi Márton számára a regény központi kérdése az identitás dilemmája, de erről lásd 
később.) A regényben az egyes helyszíneken eltöltött időtartamok összemérhetetlenek 
egymással (említettük, az elbeszélés tempója a negyedik fejezetben váratlanul felgyorsul, 
majd utána egy-két alkalommal lelassul): „a regényszöveg másféleképpen tagolódik, mint 

azt a kronológia indokolná”, és ezzel a mű „reflektálttá és átgondolttá tudja tenni a tem-
poralitás tapasztalatait” (Szilágyi M. 2005: 103). Számomra az érvelés nem meggyőző: 
nem látok semmiféle nyilvánvaló vagy rejtett összefüggést egy narratív szöveg tempóvál-
tásai és a narratív szöveg parabolikus értelmezhetőségének ténye között.

Mindazonáltal ha komolyan vesszük, hogy a Fogság szövegében Uri nézőpontja 
dominál, sőt, hogy a regény végére a főhős nézőpontja majdhogynem egybeesik a nar-
rátoréval, a parabolaértelmezések veszítenek az erejükből. A mű „konceptusát” a szerep-
lők mondják ki, a „konceptust” megvalósító metaforákat a szereplők értelmezik. Vagy 
elfogadjuk, hogy a fontosabb szereplők a szerző szócsöveiként működnek, ám akkor 
bajba kerülünk a narrációs irónia értelmezése kapcsán; vagy azt kell mondanunk, hogy 
mindazon mondatok, amelyekről korábban azt gondoltuk, a regény „konceptusait” fe-
jezik ki, valójában a szereplők értelmezéseiről szólnak, mely értelmezéseket az olvasónak 
leginkább gyanúval érdemes fogadnia. (Narrációs irónia ide, narrációs irónia oda, töb-
ben megróják Spirót, hogy helyenként „túlmagyaráz”, leginkább a címadó metaforával 
kapcsolatos szövegrészek esetében, lásd Vaderna Gábor vagy Tarján Tamás írását.) Az 
ellenvetés valószínűleg nem végzetes, ám arra mindenképp felhívja a figyelmet: az is a 
parabolaértelmezések fontos feladatai közé tartozik, hogy tisztázzák, a narrációs irónia 
működése miért nem akadályozza meg, hogy a főhős egyik-másik magyarázatát vagy 
gondolatmenetének konklúzióját a regény „konceptusával” azonosítsuk.

3. Történelmi regény: számvetés a történelemmel

Margócsy István értelmezésében a Fogság�a magyar irodalom azon (minden híresztelés 
ellenére: nem kis számú) művei közé tartozik, amelyek szembenéznek a történelem 
egészével, számot vetnek a történelem legyőzhetetlen démonikusságával. A számvetés 
eredménye, a regények „konceptusa” nem összegezhető egyetlen filozófiai tézisben: a 
történelem egészével számot vető regény nem leírja, hanem ábrázolja a történelmet, 
víziót nyújt a történelem működéséről – méghozzá a történelem menetét alakítani pró-
báló, ám valójában a történelem démonikusságának kiszolgáltatott egyén szemszögéből.

A Fogság,�műfaját tekintve, vérbeli 18. századi filozófiai kalandregény – azzal a 
fontos különbséggel, hogy itt a középponti hős, aki bejárja a regényvilág minden ze-
gét-zugát, elődeitől eltérően „sehol nincs ott, szerepei nem vállalások, hanem esetlegessé-
gek”, ám, teszi hozzá Margócsy, „épp olyan esetlegességek, melyek rálátást biztosítanak 
szélesebb összefüggésekre is” (Margócsy 2005: 25). Uri „szabadon lebegő értelmiségi”, 
sorsának ábrázolásában mindvégig egyszerre van jelen az individualitás aprólékos megje-
lenítése és a történelem mint tömeggyilkosságok sorozatának nagyszabású víziója.

Margócsy interpretációjában azonban a regény nem csupán a történelem démoni-
kusságát viszi színre, hanem azt is vizsgálja, hányféle komponensnek kellett egyidejűleg 
jelen lennie, hogy megszülethessen a kereszténység, a későbbi hódító világvallás. Persze 
Margócsynál szó sincs bármiféle történelmi realizmusról: a helyszínek és életvilágok 
sokfélesége nem azt a célt szolgálja, hogy „a szerző tényleg elhitesse: ilyen volt a világ”, 
hanem hogy „arra világítson rá: ilyen széles és változatos keretek között zajlik mindig 
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is a történeti/társadalmi élet” (Margócsy 43. jegyzete Szilágyi Ákos tanulmányához), 
valamint hogy nyilvánvalóvá tegye a „globalizált világ alapparadoxonát” (tudniillik hogy 
az egységesülő világban egy időben számtalan világ létezik, és a sokféleség megszüntet-
hetetlen, legfeljebb elpusztítható; Margócsy 2005: 25).

Vári György is történelmi regényként olvassa a Fogságot, méghozzá olyan történelmi 
regényként, amely a történelem ironikus (azaz: ideológiai érdekekre nem redukálható) 
kritikáját nyújtja. Vári színes és karakteres értelmezésében a regény világában létezik egy-
fajta világszellem: a világszellem működése mintázatot feltételez a történelemben, ezért 
válik az egyáltalán elmesélhetővé. Ám a Fogságban színre lépő világszellem – ellentétben 
közvetlen elődjével, a hegeli világszellemmel – tébolyult, folytatólagosan végrehajtja az 
„eszelősség cselét”: felhasználja az egyes individuumok partikuláris hatalmi szenvedélye-
it és alantas vágyait, hogy azokat „negálva” saját céljait juttassa érvényre. A világszellem 
működése maga a tébolyult történelem folyamata, amelynek során korszakok váltják 
egymást megragadható, leírható ütemben. Uri ironikus szubjektum: alexandriai tapasz-
talatai és olvasmányélményei hatására megpillantja a történelem mintázatát – ám ennek 
köszönhetően a bukásra ítélt, de még érvényes történeti berendezkedés valósága elveszti 
számára a valóságosságát. Az ironikus szubjektum (leírása során Vári Kierkegaard-ra 
támaszkodik) nem tartozik sem a bukásra ítélt, de még érvényes, sem az eljövendő 
történelmi korszakhoz: egyfajta negatív szabadságra tesz szert (a Fogságban Uri negatív 
szabadságának záloga az apai örökség, valamint a képzelet működése), és erre a negatív 
szabadságra támaszkodva ironikus kritikát gyakorolhat a világszellem felett. A tébolyult 
világszellem működése felett gyakorolt ironikus kritikát Uri jellegzetes nevetése fejezi 
ki. (Mindemellett Vári interpretációjában Uri nem csupán az eszelős történelmet neveti 
ki, hanem azt a fajta történetírói gyakorlatot is, amely a történelmi eseményeket utólag 
szükségszerűvé stilizálja.) A regénybeli narrációs irónia a tébolyult világszellem működé-
sével függ össze: az elbeszélő a különböző szólamok keverésének révén időlegesen meg-
erősít, tudniillik a narrátor perspektívájával egyenrangúként kezel olyan perspektívákat, 
amelyek, mivel nem a történelem menetét átlátni képes szubjektumokhoz tartoznak, 
evidens módon tévesek.

A történelem mintázatának felismerése és a tébolyult világszellem felett gyakorolt 
ironikus kritika a Fogság�világában elsősorban intellektuális kapacitás kérdése. A törté-
nelem működése átlátható – és elbeszélhető, mégpedig a történelem működésének belső 
logikáját felismerő ember reprezentatív sorsán keresztül.

Míg a Fogság�parabolaértelmezései szerint Spiró műve elgondolkodtató és zavarba ejtő 
válasz arra a kérdésre, hogyan lehet filozófiai-irodalmi parabolát, „konceptuális regényt” 
írni a prózafordulat után, a prózafordulat poétikai eredményeit részben hasznosítva, 
addig Margócsy és Vári Spiró nagyregényét a legújabb, jobb híján posztmodernnek 
nevezett magyar történelmi regények kontextusába állítja: a Fogság�talán az egyik legsike-
resebb kísérlet arra, hogy „az elbeszélés Erósza” birtokba vegye a történelmet – anélkül, 
hogy a történelem puszta kulisszává válna.

Az elbeszélés Erószának megjelenését a történelem terében Márton László 1998-as 
emlékezetes esszéje, programtanulmánya szorgalmazta a leghatásosabban. Márton diag-
nózisa szerint a magyar próza 19. századi „újraalapításának” és szervetlen fejlődésének 
köszönhetően a történelemmel való írói foglalatoskodásnak csupán két jellemző min-
tája áll a szerzők rendelkezésére: a történelmet a Jó és a Gonosz küzdelmének láttató, 
sematikus, anekdotikus, pikareszk, „gárdonyizó” ifjúsági történelmi regény, valamint „a 
történelmi horizont egészének karneváli destrukciója” (Márton ezek közt említi Spiró 
korábbi regényeit is, elsősorban az Ikszeket). Az elbeszélés Erósza egyikben sem kerül-
het kapcsolatba a történelmi világgal: a „gárdonyizó” regényekben meg sem jelenik, a 
történelem poétikai destrukciójában érdekelt regényekben ugyan jelen van, ám feladata 
a történelmi horizont lebontása, nem pedig felépítése. Mind Margócsy, mind Vári meg-
jegyzi, a kilencvenes és a kétezres évek magyar történelmi regényei ugyan kétségtelenül 
visszaengedték a regény terébe az elbeszélés Erószát, ám ez a tér továbbra sem a tör-
ténelem tere: „a posztmodern történeti regények tulajdonképpen nem értelmezik igazi 
mélységben a történetiséget, hanem inkább egészében mellőzik, s általában csupán 
érdekes vagy fantasztikus, komolyan nem igazán veendő tarkabarka díszletként alkal-
mazzák – ezért történetiségük tökéletesen fel is oldódik a regények más mozzanataiban” 
(Margócsy 2005: 25). A talán egyedüli kivételt épp a programadó Márton László regé-
nyei jelentik – ám, ahogy Vári hozzáteszi, a narratíva végletes elszabadításával Márton 
művei is inkább a történelemábrázolás destruktív hagyományához tartoznak, egyfajta 
„regénykritikai regények” (Vári 2005: 1431).

A Fogság, mint láttuk,�mindvégig ironikus játékot folytat a „gárdonyizó”, ifjúsági 
történelmi regény konvencióival – és anélkül teszi ezt, hogy az olvasóban akár csak 
egyetlen pillanatra is felmerülhetnének a történeti események narrativizálhatóságával, a 
történelem elbeszélhetőségével kapcsolatos kételyek. Spiró műve ábrázolja a történelem 
működését, nem pedig sematikus erkölcsi példázatokat nyújt, vagy az ábrázolás lehetet-
lenségét demonstrálja.

Margócsy és Vári értelmezése minden eltérés dacára meglehetősen közel áll egy-
máshoz, és határozottan megkülönböztethető a regény antropológiai interpretációitól 
és parabola-értelmezéseitől. Vári szerint a Fogság�regényvilágában a történelem mene-
tének felismerése csupán intellektuális kapacitás kérdése, és a történelem természetét 
megpillantó individuum negatív szabadságra tesz szert (ami ugye feltétele lesz annak, 
hogy ironikus kritikát tudjon gyakorolni a történelem felett) – Margócsy értelmezésében 
viszont a démonikus történelem elől nincs menekvés: lehet, hogy a történelem belső 
logikája a történelem bizonyos mozzanataiban felismerhetővé válik, ám ez a felismerés 
nem szabadítja ki az egyént a történelem démonikus hatalma alól. (Ebben a tekintetben 
Vári értelmezése Szilágyi Ákoséhoz, Margócsyé Radnóti Sándoréhoz áll közel.)

A Fogság� történetfilozófiai interpretációja, hasonlóképp a parabolaértelmezéshez, ko-
herens és jól védhető, ám nem minden kérdésre ad megnyugtató választ. Margócsy és 
Vári interpretációja részletes magyarázatot nyújt a műfaji kódkeverések és konvenció-
sértések tényére, és Uri figurájának pszichológiai értelemben vett valószerűtlensége sem 
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jelent számukra problémát (a történelem démonikusságának ábrázolása poétikailag nem 
előfeltételezi minden ízükben hús-vér szereplők mozgatását) – ám a narrációs irónia 
működése, különösképp és elsősorban a nyelvi-fogalmi anakronizmusok használata alig 
kap szerepet az értelmezésekben. Másrészt csak ismételni tudjuk a parabolainterpretá-
ciók kapcsán elmondott ellenvetést: ha komolyan vesszük, hogy a Fogság szövegében 
Uri nézőpontja dominál, sőt hogy a regény végére a főhős nézőpontja majdhogynem 
egybeesik a narrátoréval, akkor a regény nem a történelem démonikusságát ábrázolja, 
hanem azt, hogy a történelemben élő ember számára a történelem démonikusként jele-
nik meg, démoni arcát mutatja; nem a regénybeli világszellem tébolyult, hanem az Uri 
által felismert világszellem. Talán Margócsy és Vári épp ezért ejt kevés szót a narrációs 
iróniáról: egyebek közt épp a narrációs irónia működése akadályozza meg, hogy Uri 
perspektíváját teljes mértékben azonosítsuk a regény perspektívájával.

Harmadrészt: Vári hangsúlyozza, hogy Uri (és maga a regény) ironikus kritikát 
gyakorol a tébolyult történelem felett, és a kritika éppen azért ironikus, mert nem 
redukálható ideológiai érdekekre – ám valóban lényegi különbség van a parabolikus ér-
telmezések és Vári interpretációja között? A parabolaértelmezés szerint a regény szubsz-
tantív állításokat tesz az ember és a történelem természetéről, Vári interpretációjában a 
regény ironikus kritikát gyakorol a történelem felett. Ám ahhoz, hogy ironikus kritikát 
gyakorolhassunk a történelem felett, tudni kell, lényegét tekintve milyen is a történelem, 
és ez a tudás igenis lefordítható a történelem természetéről szóló szubsztantív állítások 
formájában – a fordítást Vári is elvégzi, amikor a „világszellem”, az „eszelősség csele”, az 
„ironikus szubjektum” terminus�technicusokra támaszkodva leírást nyújt a történelem 
menetének belső logikájáról. A kérdésre mégis nyugodt szívvel válaszolhatunk igennel. 
Vári leírása nem csupán abban különbözik a korábbi értelmezések antropológiai, filo-
zófiai téziseitől, „konceptusaitól”, hogy lényegesen színesebb, meglepőbb és érdekesebb, 
hanem abban is, hogy nem vezethető vissza közvetlenül a főhős vagy az elbeszélő kulcs-
mondataira. A történelem működésének leírását a szereplők sorsának, tapasztalatainak, 
a szereplői tudatok fejlődésének ábrázolása alapozza meg: a Fogság�megteremti a regény 
világát, az ábrázolásmódból a történelemmel kapcsolatos szubsztantív állítások fejthe-
tők�ki – nem pedig egy intellektuális fejlődésfolyamat színre vitele révén demonstrálja a 
történelemről és az emberről szóló szubsztantív megállapítások igazságát.

Negyedszer: a Fogság�több értelmezője (például Almási Miklós vagy Vaderna Gá-
bor) felhívja rá a figyelmet, hogy a regény elbeszélői alaphelyzete még annál is ellent-
mondásosabb, mint amennyire ellentmondásossá teszi a narrációs irónia működése, 
tudniillik a regény filológiai és történeti alapját azok a ránk hagyományozódott szö-
vegek jelentik, amelyek a Fogság�tanúsága szerint hamisítás eredményeként jöttek létre 
(gondoljunk itt elsősorban Flavius történetírói munkájára a zsidó háborúról). A Fogság�
történelmi regény, ám nem elsősorban a történelem lényegével való számvetés, hanem 
inkább az ironikus kritikai történetírás regénye – ha ezen az interpretációs úton indu-
lunk el, feltehetőleg hamar messzire kerülünk Margócsy démonikus történelmétől és 
Vári tébolyult világszellemétől.

4. Történelmi regény – prekoncepció nélkül

A Fogság�számos értelmezője, talán látva az antropológiai, a parabolikus és a történetfi-
lozófiai értelmezés nehézségeit, talán komolyan véve a szerző nyilatkozatát, miszerint 
ő egy prekoncepció nélküli regényt szeretett volna írni, abból indul ki, hogy a regény 
domináns nézőpontja Uri és a többi szereplő nézőpontja – ezért hát a regény nem a tör-
ténelem természetéről szól, hanem „mindenféle »lényeglátó« attitűdöt kerülve ábrázolja 
az egyének vergődését a körülmények fogságában” (Angyalosi 2005). Bazsányi Sándor 
a Fogság� elbeszélői módszerét „érdek nélküli, tiszta látásnak”, „radikális historizáló 
fenomenalizmusnak” nevezi. Angyalosi szerint a regény arra a kérdésre ad választ, hogy

milyen esélyei vannak valakinek, aki nem akar mást, mint leélni az életét va-
lahogy, „ha már megadta a Teremtő”, s aki elfogadja, hogy az élet nem más, 
mint különböző fogságok összetett hálózata. (Angyalosi 2005.)

Persze a teljes történelmi prekoncepciómentesség prózapoétikai koncepciója Angyalosi 
szerint sem valósul meg maradéktalanul: a regény hősei „agyalós értelmiségiekként” 
vannak megformálva, folytonosan értelmezik az eseményeket. Angyalosi határozottan 
vitatkozik Margócsyval (és, említetlenül, Várival): a regénybeli történelmi magyarázatok 
igenis működőképesek, legalábbis semmi jel nem utal arra, hogy például Apollosz té-
vesen mérné fel a görög-zsidó megbékélés lehetőségét és szükségességét, így a regény 
végére nem sok marad a Történelem titokzatos démonikusságából, vagy a világszellem 
tevékenységének tébolyultságából – az irracionalitás az egyéni magatartások szintjére 
szorul vissza (Angyalosi 2005). Bazsányi is kiemeli: a regény tanúsága szerint „ami 
az eszme és cél nélküli történelmi időkben veszélyeztetett személyes boldogság híján 
megmaradhat, az csakis a történésekre vonatkozó értelmi meglátások és a zárványértékű 
privátszépség-események pillanatkaraktere lehet” (Bazsányi 2005). Eltekintve a megfo-
galmazás pontatlanságától – miért a pillanatkarakter�marad meg, nem pedig maga az 
értelmi „meglátás” és a „privátszépség” észlelésének eseménye? –, Bazsányi is azt állítja, 
a Fogság�világában igenis magyarázhatók az események, átlátható az események menete.

Meglepő módon sok értelmező (például Tarján Tamás, Baranyai László, Kardos 
András) fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a regény történelmi prekoncepcióktól men-
tesen, mintegy alulnézetből kívánja ábrázolni az első század fontos történelmi esemé-
nyeit, ám Angyalosi kivételével talán egyikük sem emeli ki, hogy a prekoncepciómentes-
ség és az aprólékos szereplői magyarázatok viszonya tisztázásra szorul. Igaz, a viszony 
tisztázása nem állítja megoldhatatlan feladat elé az értelmezőt: noha a regényvilágbeli 
események közvetlenül valóban nem cáfolják a fontosabb szereplői magyarázatokat (ám 
ez csupán a fontosabb magyarázatokra áll!), a narrációs irónia mégis megrendíti általá-
nos érvényességüket. Egyszerűbben fogalmazva: épp a narrációs irónia szavatolhatja a 
történelmi prekoncepciómentesség prózapoétikai elvének érvényesülését.

Ha a Fogságot prekoncepció nélküli történelmi regénynek olvassuk, minden elem 
a helyére kerül: a műfaji kódok keverése és a narrációs irónia egyaránt a prekoncepció-
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mentesség szolgálatában áll (a történelemről szóló irodalmi beszéd bevett formáinak el-
választhatatlan jellegzetessége, hogy valamiféle prekoncepciót közvetítenek, gondoljunk 
csak a „gárdonyizó” ifjúsági regények morális és politikai üzeneteire), és Uri figurájának 
pszichológiai értelemben vett valószerűtlensége sem jelent problémát (a regény számára 
nem az az érdekes, hogyan viselkednek a szereplők történelmi léptékkel mérve jelentős 
események idején, hanem az, hogy az eseményekkel egyidőben mit látnak, mit értenek 
meg a történelemből). Az értelmezés egyetlen hátránya, hogy némiképp üresnek tűnik – 
nehéz elfogadni, hogy egy aprólékosan felépített, monumentális történelmi nagyregény 
ennyire keveset mond�az ábrázolt történelmi eseményekkel, vagy magával a történelem 
természetével kapcsolatban.

5. Az identitás és a magány regénye

Szilágyi Márton a Fogság� legtöbb értelmezőjével szemben nem a történelemre vagy az 
emberi természet korokon átívelő, változatlan tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt, mivel a 
regény történetfilozófiai, antropológiai olvasatait nem tartja termékenynek. (A történelmi 
prekoncepciómentességre támaszkodó értelmezést meg kifejezetten elveti, hiszen ez az 
interpretáció megnyitja az utat egy olyan értelmezés számára, amely Spiró művében nem 
lát egyebet „leleplező”, valláskritikus regénynél.) Szilágyi azt állítja, hogy a Fogság�központi 
dilemmája az identitás kérdése, Uri legfontosabb felismerése az identitás feltételességének 
felismerése. A főhős zsidó közösségről zsidó közösségre vezető útjának tanulsága: a zsidó-
ság lényege nem ragadható meg, az egységes zsidó identitás legfeljebb stigmatizáció ered-
ményeként létrejött konstrukció lehet. A Fogság�végső soron egy „egzisztenciális színezetű 
magány-élményt” jelenít meg. Ezt a célt szolgálja, hogy a regényben mindvégig különböző 
távlatok vannak egyszerre jelen (lásd időkezelés, szólamkeveredés, a mikro- és makrotör-
ténelmi szintek egymásra vetítése stb.), jelezve a világbavetett főhős megszüntethetetlen 
idegenségét és egyedüllétét. A főhős magányát kizárólag az apa-fiú viszony képes enyhíteni, 
ami viszont elvezeti Urit a szeretet lényegének megértéséhez.

Szilágyi Márton értelmezése ugyan sikerrel tartja távol a regényt a filozófiai-irodalmi 
parabolától vagy a történetfilozófiai tézisregénytől, ám amit nyer a réven, elveszíti a 
vámon. Az értelmező ugyanis kénytelen a regény számos szerkezeti sajátosságát poéti-
kai hibának minősíteni: Szilágyi szerint az elbeszélő aprólékos ismeretterjesztő leírásai 
„digresszióba tévedések”, amelyek „megterhelik a szöveget”, és „keresztezik” a regény 
szerkesztési elveit; a „parabolikus ráutalások” majdnem a „parabolikus regényszerkezet 
kissé mechanikus csapdájába sodorják” a művet. Szilágyi nem ejt szót a nyelvi-fogalmi 
anakronizmusokról, nem elemzi a főhős pszichológiai értelemben vett valószerűtlensé-
gének poétikai szerepét. (Igaz, a regény értelmezői közül egyedüliként megemlíti, hogy 
a Fogság, minden látszat ellenére, igenis tartalmaz intertextuális utalásokat. Az általa 
megnevezett Csehovon túl talán nem tévedés Kertész Imre, sőt, bármily meglepő, Ott-
lik Géza vagy Petri György nevét is megemlíteni. Lásd például a következő párbeszédet 
az 519. oldalról: „Apollosz az ajkát harapdálta. / – Hiányozni fogsz – mondta aztán. 
– Kivel fogok én itt marháskodni? / – Nem fogunk mi már marháskodni – vélte Uri. – 

Rettenetes komolyság jön, humortalan, kedélytelen, fantáziátlan. Vallásháborúk jönnek, 
nem pedig birodalmiak.”)

6. Jézus-regény?

A Fogság�nem ábrázolja a kereszténység alapító eseményét: a regény vége felé derül ki: 
Uri Jeruzsálemben együtt raboskodott Jézussal. (A szemfüles olvasó persze már hama-
rabb gyanakodni kezd – valószínűleg nem véletlenül került ki a kötet papírborítójára az 
az idézet, amely a következőképp kezdődik: „Két hete szombaton egyedül volt a börtön-
ben, a két rablással vádolt csibészt meg a harmadikat már elvitték”…) Jézus regénybeli 
figurája meglehetősen különbözik a megszokott ikonikus ábrázolásoktól: „Kopaszodott, 
ápolatlan volt az őszülő, loncsos szakálla, mezítláb álldogált” (191). A börtönbeli be-
szélgetésből kiderül: Jézus nem azért okozott botrányt a jeruzsálemi templomban, nem 
azért borogatta fel a pénzváltók asztalait, mert meg akarta tisztítani a hit házát a keres-
kedéstől, hanem egyszerűen azért, mert úgy gondolta, a pénzváltók csalnak – ráadásul 
a regénybeli Jézus-figura nem ismeri a pénzváltás korabeli szabályait, így azzal sincs 
tisztában, milyen mértékű csalást követtek el.

M. Nagy Miklós értelmezése szerint a Fogság�„nagyon hangsúlyosan demitologi-
záló és ateista” regény: Jézus figurája „ízig-vérig ember”, halála tulajdonképpen véletlen 
eredménye (Pilátus ezzel csupán demonstrálni akarta a hatalmát: „Három köztörvényes 
bűnöző zsidót keresztre vonattam, hadd lássák, hogy kemény is tudok lenni, és a türel-
mem véget érhet”, mondja Urinak a vacsorán, a kötet 205. oldalán), Uri kereszténnyé 
váló, majd a keresztényeket eláruló fia a regény egyik legellenszenvesebb figurája. Ha a 
Fogság�regényes antropológiai értekezés, amely az emberi természet örök, változatlan (és 
rettenetes) tulajdonságairól szól, akkor nem kaphat benne kiemelt helyet a kereszténység 
születése: Jézussal semmi olyan nem jelent meg a világban, ami már ne lett volna jelen 
korábban is. A történelem politikai machinációk sorozata, a kereszténységet is csupán 
szűk és alantas politikai érdekek hívták életre.

Azzal az interpretációval, amely Spiró művét ateista, vallás- és kereszténységkritikus 
regénynek próbálja beállítani, így vagy úgy, de a Fogság�majd minden értelmezője szembe-
száll. (Maga M. Nagy Miklós is megjegyzi: a regény a keresztény mítosz helyére a ironikus 
értelmiségi mítoszát állítja, azaz a demitologizálás kísérlete nem jár teljes sikerrel.) Nincs 
nehéz dolguk azoknak, akik azt állítják, hogy a Fogság történelmi prekoncepció nélkül, 
mintegy alulnézetből ábrázolja az első század történelmi eseményeit: a regényben nem 
Jézussal találkozik az olvasó, nem a kereszténység születésének lesz szemtanúja – annyit 
látunk Jézus figurájából és a kereszténységből, amennyit a fiatal Uri láthatott. A regényben 
„arról a fenomenális alaptapasztalatról” van szó, „amely a szó újszövetségi értelmében a 
bizonyos�szempontból�még�nem�meghívott zsidók vagy pogányok számára: csakis botrány 
vagy eszelősség lehet” (Bazsányi 2005, kiemelés az eredetiben). Ráadásul a szöveg teret 
enged a kereszténység és a regény viszonyát illető árnyalt értelmezéseknek is: különösen 
sokatmondó tény, hogy az egyetlen szereplő, aki méltó ellenfele lehetne Urinak, ponto-
sabban Uri racionális-felvilágosult valláskritikájának, Apollosz, keresztényként nem jelenik 
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meg újból a színen – ezért a főhős számára nem egyszerűen „bolondság”, hanem felold-
hatatlan talány marad a keresztény hit (Szilágyi M. 2005: 104).

Sőt mi több, minden „kőkemény valláskritika” ellenére a regény magasabb, kom-
pozicionális szintjein megjelenik a keresztény allegorézis: „Uri sorsa voltaképpen meg-
ismétli a keresztény fordulatot”, gondoljunk csak „atya és fiú egylényegűségére” és „a 
szeretet örömhírére” (Keresztesi 2005). A regényvégi őrülésjelenetben „a kereszténység 
egyik hittitka mutatkozik meg”: „a fiúság és az atyai mivolt tökéletes felcserélhetősége” – 
Szilágyi Márton szerint ez „egy, az el nem múló szeretetben megtapasztalt, interiorizált 
Isten-élmény, mégpedig félreismerhetetlenül keresztényi alapszerkezettel” (Szilágyi M. 
2005: 104). Tarján Tamás egyenesen „irodalmi Jézus-klónnak” nevezi Urit, aki az egyik 
szöveghely tanúsága szerint „a Mindenható szeme” (Tarján 2005: 81).

Aki filozófiai-irodalmi parabolaként vagy „konceptuális” regényként olvassa a Fogsá-
got, annak valamivel nehezebb dolga van – annál is inkább, ha az értelmező által kiemelt 
egyik „konceptus” részben a kereszténység születésével áll kapcsolatban: a kereszténység a 
zsidóság „abbahagyásának” lehetséges útja. Szilágyi Ákos épp ezért hangsúlyozza: a Fogság�
nem Krisztus alakját és sorsát ábrázolja, hanem az általa elindított történelmi mozgást, a 
regény „konceptusa” a történetileg és kulturálisan felfogott, nem pedig a teológiai értelem-
ben vett kereszténységgel függ össze. (Alighanem a regény történetfilozófiai értelmezései 
mellett érvelők is hasonlóképp vélekednének: a démonikus történelem és a tébolyult világ-
szellem hatalma csupán történeti-szociológiai és kulturális létezőkre terjed ki.)

Tatár György szerint azonban „a tisztán történeti hitelesség” „az a »fogság«, amely-
ben regény és hősei vergődnek” (Tatár 2005: 53). Az európai történetírás az antik törté-
netírás örököse, és az antik történetírás legterhesebb öröksége a levezethetőség�dogmája. 
Spiró regénye elfogadja ezt a dogmát (ami nem meglepő, hisz a szerző antik források 
alapján dolgozik), és ezért képtelen a puszta történeti hitelességen túlmutató módon 
ábrázolni egy olyan eseményt, amely „a történelem közegén belül zajlik, ám nem kizá-
rólag történelemből�való”, „azaz merőben új és másnemű, az előzményekből levezethe-
tetlen” (Tatár 2005: 56). A Fogság elmossa a kinyilatkoztatott és a pogány vallások közti 
különbséget, és „Róma oldalán találja magát, bármekkora ellenszenvvel viseltessék is 
iránta” (Tatár 2005: 60). Tatár vallásfilozófiai kritikája egybevág Szilágyi Ákos és mások 
értelmezésével: Spiró regénye valóban történeti létezőként tekint a kereszténységre – el-
képzelhető, hogy ezt a gesztust joggal érheti filozófiai bírálat, ám a bírálat megalapozott-
ságának mérlegelése már nem az irodalomkritika hatásköréhez tartozik.

7. Nos hát…?

Jóllehet Bezeczky Gábor kérdésére, tudniillik hogy ha egy-egy irodalmi alkotásnak elv-
ben végtelen számú értelmezése lehetséges, akkor a gyakorlatban miért is van oly kevés, 
nem kaptunk választ, talán már világosabban látjuk, miért volt képes Spiró regénye ka-
rakteresen különböző értelmezéstípusokat életre hívni. A szövegbeli „tanulság” közvetí-
tésének (és elbizonytalanításának) konvencionális technikái műfajonként különböznek – 
a Fogság�esetében azonban az olvasói automatizmusok nem működhetnek zavartalanul: 

az értelmezőknek el kell dönteniük, hogy az egyidejűleg jelenlévő műfaji kódok közül 
melyek kapnak nagyobb hangsúlyt az interpretációban, valamint meg kell magyarázni-
uk, hogy a kiválasztott műfaji kódokra épülő értelmezés hogyan hozható összhangba a 
regény prózapoétikai jellemzőivel (egyebek közt magával a műfaji kódkeverés tényével).

Ha a Fogság�recepciójának áttekintése során a domináns műfaji kódok kiválasztása 
és az átfogó prózapoétikai magyarázat alapján csoportosítottam volna az interpretáció-
kat, aligha lett volna célravezető értelmezéstípusokról és értelmezéspéldányokról beszél-
ni. Ebben az esetben ugyanis minden típus egyetlen példányban valósulna meg: hiába 
olvassa több kritikus, irodalmár regényes antropológiai értekezésként, filozófiai-irodalmi 
parabolaként, vagy akár történelmi regényként Spiró művét, lényegesen mást gondol-
nak arról, milyen antropológiai, filozófiai és történelemfilozófiai állításokra, „tézisekre” 
támaszkodhat az értelmezés, valamint milyen interpretációs eljárások alkalmazása révén 
juthat el hozzájuk az értelmező (a „téziseket” egyszerűen kimondják a szereplők, vagy 
átfogó metaforák közvetítik, vagy a parabola hatásmechanizmusának vizsgálata, esetleg 
a szereplői sorsok, tapasztalatok, tudatok ábrázolásának elemzése révén ismerhetjük 
meg őket stb.). Ha viszont csupán azt tekintjük egy-egy értelmezéstípus azonossági 
kritériumának, hogy az értelmező szerint mely műfaji kódok a Fogság�domináns műfaji 
kódjai, kijelölhetjük azt a strukturált interpretációs teret, amelyben a Spiró-regényről 
folyó kritikai vita zajlott és zajlik.

Mindebből sajnos nem következik, hogy sikerült volna megtalálni az értelmezéstí-
pusok általános azonossági kritériumát. Nem minden irodalmi mű alkalmaz kevert 
műfaji kódrendszert – ráadásul a „műfaji kód” kategóriája maga is csupán eszköz, 
hogy valamiképp fogalmilag megragadjuk azt az empirikus tényt, hogy egyazon mű 
értelmezései között általában szisztematikus hasonlóságok figyelhetők meg. Ám ha az 
interpretációk közti hasonlóságok magyarázatára nem alkalmas is, talán egy-egy konkrét 
irodalomkritikai vita elemzésében segítségünkre lehet a „műfaji kód” és az „értelmezéstí-
pus” fogalma – legyen szó akár Spiró György Fogság című nagyregényének vitájáról.

Nos hát akkor végső soron mi is a kritikai vita jelenlegi állása, mit olvas, aki kezébe veszi 
Spiró művét: regényes antropológiai értekezést, filozófiai-irodalmi parabolát, „konceptu-
ális” regényt, történetfilozófiai mélységű, vagy épp ellenkezőleg, mindenféle történelmi 
prekoncepciótól mentes történelmi regényt, vagy talán az identitás megteremtésének 
dilemmáit színre vivő fejlődésregényt? (Vagy valami egyebet?) Egy biztos: nem mindet 
egyszerre. Interpretációs döntéseinknek súlya van: például ha elfogadjuk, hogy a regény-
ben a főhős nézőpontja dominál, és elfogadjuk, hogy a szöveget alapvetően meghatá-
rozza a narrációs irónia működése, nehéz megtalálni a regény egyértelmű ideologikus 
üzenetét vagy üzeneteit – ám a főhős szólamának dominanciájára és a narrációs irónia 
működésére vonatkozó állítások összeegyeztetése sem tűnik egyszerű feladatnak. Miután 
meghozta a legfontosabb interpretációs döntéseit, az olvasó keze bizonyos értelemben 
meg van kötve, ez azonban sokkal örömtelibb és felszabadítóbb fogság, mint amilyen-
ből Uri próbált szabadulni Spiró jelentős nagyregényében.
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Bókay Antal Bevezetés� az� irodalomtudományba� címmel megjelent kötete tankönyv, 
méghozzá olyan tankönyv, amely „kifejezetten az új, ún. bolognai típusú magyar szakos 
és modern filológiai képzésekben” részt vevő egyetemi hallgatók számára készült. A 
magyar szakra, valamilyen nyelvszakra vagy szabad bölcsész szakra beiratkozott hall-
gatóknak a három éves BA-képzés során (jellemzően valamikor a képzési időszak eleje 
felé) kötelezően el kell végezniük egy vagy több irodalomtudományos alapozó kurzust; 
Bókay kötete ezekhez a kurzusokhoz készült taneszköz. A kötet felépítése jól tükrözi 
kitűzött célját: tizenegy hosszabb fejezetből áll (egy átlagos egyetemi félévben a szor-
galmi időszak jellemzően tizenkét-tizenhárom héten át tart, a kötet tagolása tehát a 
szóban forgó szeminárium vagy előadássorozat tagolását követi); a fejezetek elején rövid 
összefoglaló emeli ki a legfontosabb megállapításokat, tételeket; a fejezetek végén válo-
gatott olvasmányjegyzék segíti a hallgatók tájékozódását; végül a kötetet egy bővebb, 
tematikusan csoportosított irodalomjegyzék zárja.

A Bevezetés�az� irodalomtudományba�nem éri el kitűzött célját: bevezető jellegű 
egyetemi tankönyvként jószerivel használhatatlan. Bókay kötete vérbeli állatorvosi ló: 
a tankönyv szerzője szinte az összes hibát elköveti, amelyet egy tankönyv szerzője csak 
elkövethet. Az alábbiakban pár példán bemutatva ezeket a hibákat szeretném számba 
venni.

Bírálatom elsősorban módszertani�jellegű: Bókay kötetét tankönyvként, nem pedig 
irodalomtudományos-irodalomelméleti szakmunkaként veszem szemügyre. Nem teszem 
fel tehát azt a kérdést, hogy miért éppen azok az irodalomtudományos irányzatok 
szerepelnek a kötetben, amelyek szerepelnek, valamint hogy miért maradtak ki a tárgya-
lásból azok az irányzatok vagy iskolák, amelyek kimaradtak. Nem vizsgálom a modern 
irodalomtudományról rajzolt kép belső arányait: nem kérdőjelezem meg, hogy Bókay 
könyvének fejezetei minden tudományos irányzattal vagy életművel pontosan a súlyá-
nak megfelelő mértékben foglalkoznak. Pár kisebb-nagyobb kivételtől eltekintve nem 
törődöm azzal, hogy a tankönyv valóban hű és korszerű képet nyújt-e az irodalomtu-
domány mai állásáról, hogy szakmailag mennyire korrekt és pontos az egyes irányzatok, 
iskolák, életművek bemutatása. Egyszerűbben fogalmazva: nem azt kérdezem, hogy mi 
szerepel a kötetben és miért pont az szerepel benne, hanem azt, hogy hogyan�vezeti be 
Bókay tankönyve megcélzott olvasóját a modern irodalomtudományba. Azt kérdezem, 
hogy egy széles látókörű, nyitott diák, aki egyetemi tanulmányainak elején jár, és ennek 
megfelelő tudásszinttel, tájékozottsággal rendelkezik, vajon mennyi segítséget kap Bókay 

Grandiózus létszórakozás
Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 300 oldal, 3980 Ft.
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kötetétől az irodalomtudományos alapozó kurzus tananyagának elsajátítása során. Még 
egyszerűbben fogalmazva: arra vagyok kíváncsi, hogy vajon Bókay tankönyve képes-e 
megszólítani megcélzott olvasóját.

Mielőtt azonban megindokolnám, miért kell határozott nemmel felelnünk ez 
utóbbi kérdésre, vegyük szemügyre, milyen teoretikus és módszertani előfeltevésekkel 
dolgozik Bókay tankönyve, valamint hogy milyen rendben tárgyalja az egyes irodalom-
tudományos irányzatokat. (Az alábbiakban bemutatom a kötetet; a voltaképpeni bírálat 
írásom második részében kezdődik.)

1. Én és a lét

A Bevezetés� az� irodalomtudományba� első fejezete – ahogy ezt egy bevezető jellegű 
tankönyvtől elvárhatjuk – meghatározza a tárgyát. Ez a tárgy az irodalomtudomány. 
A kötetnyitó fejezet rövid összefoglalója a következőképp írja le, mivel foglalkozik az 
irodalomtudomány:

Az irodalomtudomány […] azokat az olvasási stratégiákat dolgozza ki rendsze-
res eljárássá, amelyek a lehető leghatékonyabban juttatnak el valamilyen típusú 
irodalmi jelentéshez, összefüggéshez, illetve – gyakran ellenállást keltve – meg-
mutatják olvasási lehetőségeink határait. (9.)

A tankönyv olvasója talán kicsit furcsállhatja, hogy egy olvasási stratégia Bókay szerint 
arra is képes, hogy „megmutassa olvasási lehetőségeink határait”, miközben „ellenállást 
kelt”. Milyen az az olvasási stratégia, amely ellenállást kelt? Pontosan hogyan is kell ezt 
elképzelnünk: az olvasó valamilyen stratégiát alkalmazva olvassa a művet, ám egyszer 
csak úgy érzi, hogy így�nem szeretné tovább olvasni, ezért új olvasási stratégiát keres? 
Hétköznapi tapasztalatunk nem inkább arról árulkodik, hogy ilyen esetekben új olvasási 
stratégia helyett új könyvet keresünk, olyat, amelyet probléma nélkül olvashatunk a 
megszokott olvasási stratégiánk segítségével? Vagy éppen ezt jelentené, hogy az olvasási 
stratégiák „megmutatják olvasási lehetőségeink határait”?

Bárhogy legyen is, a Bevezetés�az� irodalomtudományba�első mondata azt állítja, 
hogy (a) az irodalomtudomány egyes irányzatai különböző olvasási stratégiákat dol-
goznak ki, valamint hogy (b) ezek az olvasási stratégiák nem tekinthetők univerzálisan 
alkalmazható módszereknek, mert időnként, bizonyos művek esetében nem juttatnak 
el minket a szóban forgó mű (teljes?) megértéséhez. Honnan erednek ezek az olvasási 
stratégiák? Az első fejezet összefoglalójának harmadik mondata választ ad a kérdésre:

Hátterükben [tudniillik az irodalomtudományos irányzatok által kidolgozott 
olvasási stratégiák hátterében] az áll, hogy az új műalkotások új értelmezési 
formát teremtenek, nyomukban, hatásukra a korábbi műveket is újra és új 
módon lehet olvasni. (9.) 

Bókay tankönyve tehát azzal az előfeltevéssel dolgozik, hogy az irodalomtudományos 
irányzatokat végső soron az új műalkotások hívják életre: a jelentős művek sajátos és 
újszerű olvasási stratégiák alkalmazását kívánják meg, és a befogadók által alkalmazott 
újszerű olvasási stratégiákat az irodalmárok írják le és dolgozzák ki rendszeres formában. 
Ebből persze az is következik, hogy az irodalomtudomány (szemben például a fizikával) 
definíció� szerint soha nem lehet befejezett tudomány, hiszen bármikor felbukkanhat 
egy-egy újabb remekmű, amely újszerű olvasási stratégiák alkalmazását kívánja meg. És 
ezeket az olvasási stratégiákat, miután már az irodalmárok rendszeres formára hozták 
őket, visszamenőleg a korábbi műalkotásokra is alkalmazhatjuk, új és új jelentésekhez 
jutva ezáltal.

Ám a helyzet közel sem ennyire egyszerű. Kisvártatva megtudjuk, hogy Bókay tan-
könyve egy további előfeltevést is érvényesnek tart; nevezzük ezt a kötet hermeneutikai�
előfeltevésének. Bókay szavaival:

Az irodalomnak mondott nyelvi objektum […] csak akkor valóban irodalmi 
mű, ha elolvasott, azaz ha valamilyen módon megértett szövegként működ-
tetik. A nem olvasott (még pontosabban a nem-elolvasott, azaz megértésbe 
megfelelően nem bekerült, csak objektíven meglévő) szöveg csak fekete rajzolat 
fehér papíron, illetve grammatikai viszonyok és szótári halmazok összessége, 
vagyis nem létezik irodalmi műként. (12.)

A kötet hermeneutikai előfeltevése tehát azt állítja, hogy az irodalmi műalkotást volta-
képpen az értelmezés, azaz a meghatározott olvasási stratégiák alkalmazása teszi irodal-
mi műalkotássá. Az új műalkotások új értelmezési formát teremtenek – ám magukat az 
új műalkotásokat valójában ezek az új értelmezési formák hozzák létre.

Ezen a ponton az olvasó kissé zavarban érezheti magát. Az első fejezet összefogla-
lójának második mondata ugyanis így szól:

Az irodalomtudomány irányzatai egyre újabb létértelmet teremtő artikulációk, 
szubjektív viszonyok által kiváltott beszédmódok, olvasási módok. (9.)

Vajon ezek a „szubjektív viszonyok” az előző idézetben szereplő „grammatikai viszo-
nyoknak” és „szótári halmazoknak” felelnek meg? Valószínűleg igen, hiszen láttuk: az 
újabb „olvasási módokat” (és „beszédmódokat”) az új szövegek „váltják ki” (amelyek 
maguk akkor válnak irodalmi műalkotásokká, ha alkalmazzuk rájuk ezeket az olvasási 
módokat vagy stratégiákat). Ám ezek a „grammatikai viszonyok” és „szótári halmazok” 
miért szubjektív�viszonyok? Mit jelent ez a szubjektivitás – amely ugyebár az „objektí-
ven meglévő” szöveget jellemzi?

Vagy ezek a szubjektív viszonyok az értelmező, a befogadó viszonyai? És éppen 
azért szubjektív viszonyok, mert a szubjektum mindig megérti, méghozzá valamilyen-
ként megérti a saját világbeli helyzetét? Akkor ezek szerint mégsem a szöveg, hanem 
a szubjektum világmegértése „váltja ki” az adott olvasási stratégiákat? Könnyen lehet, 
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hogy erről van szó, hiszen Bókay tankönyve azt az előfeltevést is magáénak vallja, hogy 
az irodalmi művek a befogadó önmegértésének eszközei, és a művek megértését megala-
pozó világmegértés az önmegértés függvénye. Ahogy a szöveg fogalmaz: 

A használati mód [tudniillik a művek olvasási stratégiái] folyamatosan, az adott 
kor embereinek valóságos emberismereti és önmegértési problémáira adott 
válaszokból születik […]. (13.)

Illetve:

[A]z irodalomtudományi tevékenység egy olyan hermeneutikai esemény, mely-
ben a megértés az önmegértés függvénye, ezért az irodalomtudomány legszél-
sőségesebben formalizált változataiban is dialogikus, hermeneutikai háttérre 
épül. (12.)

Összefoglalva: a Bókay tankönyve által elfogadott teoretikus előfeltevések értelmében 
(a) az irodalmi művek megértése a szubjektum önmegértésének függvénye, ám (b) a 
szubjektum önmegértését nagyban elősegíti, ha irodalmi művekkel találkozik, ennélfog-
va az irodalmi művek önmegértésünk eszközei; (c) az irodalmi műveket végső soron 
az értelmezés, azaz a meghatározott olvasási stratégiák alkalmazása teremti meg, ám (d) 
ezeket az olvasási stratégiákat maga az irodalmi műalkotás hívja életre. Mindkét esetben 
ugyanaz a körkörös szerkezet ismétlődik (ami a hermeneutikai viszony körkörösségét 
hivatott leképezni): a művek megértését az önmegértés teszi lehetővé, ám az önmegértés 
(részben) rá van utalva a művek megértésére – a műveket az olvasási stratégiák alkalma-
zása teremti meg, ám az olvasási stratégiákat (részben) a mű hívja életre. Továbbá (e) az 
irodalomtudomány azzal foglalkozik, hogy a mű által életre hívott olvasási stratégiákat 
rendszeres formában kidolgozza, és hogy (f) leírja, hogyan alkalmazhatjuk ezeket a stra-
tégiákat más, korábban más stratégiák segítségével olvasott irodalmi művekre.

Bókay az emberi önmegértés és létmegértés szempontjából két nagy történeti korszakot 
különböztet meg egymástól: az alteritás�korszakát, amelynek képviselői „a világ és az 
ember létértelmét transzcendensnek fogták fel, az értelem forrását az evilági összefüggé-
seken túl fedezték fel” (21); valamint a modernitás�korszakát, amelynek képviselői „a lét 
értelmét az evilágin belül, immanensen dolgozták ki” (21). A modernitás három szakasz-
ra („beszédmód-periódusra”) oszlik: a kora-modernitás�szakaszára, amelynek képviselői 
„a jelentést kontextuálisan, a szerző (a kor) morális hangsúlyú üzeneteként határozzák 
meg” (53); a modernitásra, amely „az immanencia totális érvényesülése a lét értelme-
zésében” (85), és amelynek képviselői a saussureiánus nyelvelmélet mint „immanens 
eszköz” segítségével határozzák meg a jelentést (99); valamint a posztmodernitásra, 
amelynek képviselői „felismerték a rend mögött a rendetlenséget, a mélység mögött a 
felszínességet, a formában rejlő formátlanságot, a stabil struktúra mögött a szétbomlót”, 
és „az irodalmi jelentést olvasati jelentésként definiálják abban a viszonyban, értelemtér-

ben, mely a befogadó és mű között formálódik meg” (165). Másképpen fogalmazva: a 
kora-modern „diszkurzus” „a mű és a szerző viszonyát teszi meghatározóvá”, a modern 
diszkurzus „a mű és a benne inherensen rejlő jelentés viszonyára helyezi a hangsúlyt”, 
a posztmodern diszkurzus pedig abból indul ki, hogy az irodalmi művek „a megértés 
aktusában az olvasó segítségével töltődnek fel jelentéssel és értelemmel” (51).

A tankönyv központi állítása szerint az irodalomtudomány a modernitás korsza-
kában jött létre. Ennek következtében az alteritás korszakáról csupán egy rövid, húsz 
oldalas vázlatot kapunk, amelyben Bókay vázlatosan bemutatja „a görög, a zsidó és a 
keresztény hermeneutikai tradíciót”. A háromszáz oldalas tankönyv kétszázhatvan olda-
la a modernitás és a posztmodernitás irodalomtudományos irányzataival foglalkozik. A 
kora-modernitás jellemző irodalomtudományos irányzatai a pozitivista� irodalomtudo-
mány és a szellemtörténet (illetve a „történeti/genetikus diszkurzus” későbbi változata, a 
marxista�irodalomtudomány). A modernitásé a formalizmus (ezen belül is az orosz for-
malizmus és az amerikai Új Kritika) és a klasszikus�strukturalizmus. A posztmodernitásé 
a francia�posztstrukturalizmus, a modern�hermeneutika (amely irányzat legfontosabb fi-
lozófusa Martin Heidegger), a dekonstrukció és a posztkulturális�kritika (ezen belül is az 
új historicizmus, a kulturális materializmus, a feminizmus és a posztkoloniális elmélet).

Amint ez a rövid felsorolásból is kiderül, Bókay tankönyve az egyes irodalomtu-
dományos irányzatok bemutatása és csoportosítása során nagy hangsúlyt helyez a tör-
ténetiségre: nem egymás mellett létező, rivális értelmezési módszerekről beszél, hanem 
az emberi önmegértés és létmegértés változásai által előhívott, egymást felváltó olvasási 
stratégiákról, műhasználati módokról. A tankönyv tehát érvényesnek tekinti a következő 
módszertani előfeltevést: az irodalomtudományos irányzatok által kidolgozott olvasási 
stratégiák számbavétele során nem tekinthetünk el attól, hogy ezek milyen kronológiai 
sorrendben jöttek létre, mivel végső soron minden egyes irodalomtudományos irányzat 
a saját történeti korára jellemző létmegértési szituáció „terméke”. Abból kell kiindul-
nunk, hogy a szubjektum az általa alkalmazott (és a saját korában újszerű) olvasási stra-
tégiák segítségével a művekben a saját korára jellemző létmegértési szituációból adódó 
kérdésekre próbál válaszokat találni. Ennélfogva az egyes olvasási stratégiák összemérhe-
tetlenek egymással: „adott pozícióban” mindegyik „hatékony értelemkeresési mintának” 
bizonyul (13), a „pozíció” megváltozásával azonban elveszti hatékonyságát. Egyszerűb-
ben fogalmazva: az olvasási stratégiák létmegértési szituációkhoz, „pozíciókhoz” vannak 
indexálva, a létmegértési szituációk változása viszont genuin történeti folyamat, amelyet 
nem tudunk megragadni, ha figyelmen kívül hagyjuk a történetiséget.

Minden tankönyv elméleti és módszertani előfeltevésekkel dolgozik. Ezek az előfeltevé-
sek rendszerint igencsak vitathatók, ám egy tankönyvtől nem várjuk el, hogy érveljen 
mellettük. Hiszen ha minden tankönyvnek feladata lenne, hogy megvédje előfeltevéseit, 
hosszú filozófiai és tudománymetodológiai bevezetővel kellene kezdődnie – ám így ép-
pen azt a praktikus célját nem érné el, ami miatt megszületett: tudniillik hogy röviden 
és világosan összefoglalja egy tudományos részdiszciplína alapelveit, problémáit és a 
problémákra adott megoldási javaslatokat.
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A Bevezetés�az�irodalomtudományba�előfeltevései valószínűleg a tankönyv legtöbb 
olvasója, használója számára közel sem tűnnek triviálisan igaznak. Egyáltalán nem magától 
értetődő, hogy az irodalmi művek önmegértésünk eszközei lennének: bármelyikünk szá-
mos olyan irodalmi élményről tudna beszámolni, amelynek során nem tapasztalta, hogy 
önmegértési vagy világmegértési folyamat részese lett volna. Ám ami ennél nagyobb baj: az 
„önmegértés” és a „létmegértés” elemzetlen, primitív fogalom: nem derül ki, pontosan mit 
is jelent, hogy a szubjektum megérti önmagát vagy megérti a létét. (Ennélfogva elképzel-
hető, hogy kellőképpen tágan értve a fogalmat igaz lesz, hogy a műalkotások befogadása 
során önmegértés és világmegértés megy végbe – ám minél tágabban értünk egy fogalmat, 
annál kevésbé vagyunk képesek a segítségével tartalmas leírást vagy magyarázatot adni egy 
jelenségről.) Ráadásul a tankönyv magyarázatai nyilvánvalóan és vállaltan körkörösek: az 
irodalmi művek megértését az önmegértéssel magyarázzuk, az önmegértést az irodalmi 
művek megértésével; a műveket az olvasási stratégiák révén határozzuk meg, az olvasási 
stratégiákat a művek révén – a tankönyv szerzője azonban egyetlen szót sem ejt arról, hogy 
jelen esetben miért nem jelent problémát ez a sajátos körkörösség.

Másrészt egyáltalán nem magától értetődő, hogy a műalkotást az értelmezés hozza 
létre. Mindennapi szóhasználatunk legalábbis nem erre utal: minden további nélkül 
műalkotásnak nevezzük azokat a regényeket, verseket és drámákat is, amelyeket még 
nem olvastunk (például azért, mert még nem jelentek meg), vagy talán soha nem is fo-
gunk olvasni. Az meg aztán végképp furcsa lehet a tankönyv olvasóinak (figyelem: olyan 
olvasókról van szó, akik feltehetőleg a Bevezetés� az� irodalomtudományba�használata 
során találkoznak először az irodalomtudomány gyakorlatának explicit jellemzésével!), 
hogy az irodalomtudósok a szubjektum létmegértési szituációjának (bármi legyen is az) 
változásán keresztül próbálják megragadni az egyes olvasási stratégiák hatékonyságát. Ki 
ez a szubjektum, akiről szó van? Honnan tudjuk, hogy ez a szubjektum hogyan érti 
meg önmagát és a létét? Az olvasási stratégiák alapján következtetünk a szubjektumra, 
vagy a szubjektum létmegértésének jellemzőiből vezetjük le az olvasási stratégiákat? 
(Vagy egyszerre mindkettő, tehát itt is egyfajta körkörösséggel van dolgunk?) Vajon úgy 
kapjuk meg ezt a szubjektumot, hogy „átlagot vonunk” a korszak legfontosabb gondol-
kodóinak a világra és az emberre vonatkozó gondolataiból – vagy úgy, hogy mindent 
megragadunk, ami egy korszak emberének gondolkodására és világmegértésére jellemző? 
Tehát ez a szubjektum a filozófusok szubjektuma, vagy a szóban forgó szubjektum 
mi magunk vagyunk, azaz spekulatív vagy empirikus kategóriával van dolgunk? És mi 
történik, ha például az olvasó nem ismer önmagára a posztmodern szubjektum leírásá-
ban, mert mondjuk nem érzi úgy, hogy nincs stabil identitása, vagy hogy énje csupán 
„metanarratív utókonstrukció” lenne?

Ám ezeket az előfeltevéseket a tankönyv használójának (legalább hallgatólagosan 
és ideiglenesen) el kell fogadnia, és ezzel önmagában nincs is semmi baj. Lehet mel-
lettük érvelni (számos szerző számos helyen megtette), és természetesen lehet ellenük 
is érvelni (ezt is többen megtették már); és ez valóban nem (vagy nem feltétlenül) tar-
tozik egy bevezető jellegű tankönyv feladatai közé. A problémát nem is ebben látom, 
hanem abban, hogy Bókay nem teszi kellőképp világossá: mivel a tankönyv az irodalmi 

hermeneutika előfeltevéseivel dolgozik, így a többi irodalomtudományos irányzat is 
(metaforikusan fogalmazva) az irodalmi hermeneutika fénytörésében jelenik meg. Nem 
az a probléma, hogy (újabb metaforával élve) a hermeneutika irányába lejt a pálya, 
azaz hogy már az előfeltevések szintjén eldől, hogy a hermeneutikai megközelítés lesz 
a leginkább hatékony „értelemkeresési minta” a posztmodern szubjektum létmegértési 
szituációjában. (Vagy legalábbis hogy eleve azok az olvasási stratégiák jöhetnek majd 
szóba hatékony megközelítésekként, amelyek nem állnak éles ellentétben a hermeneuti-
kai módszerekkel.) Ha a tankönyv szerzője világossá teszi elméleti elkötelezettségeit (és 
Bókay így jár el), valamint ha méltányosan mutatja be a többi (jelen esetben nem téves, 
hanem meghaladott) elméletet, akkor nem vethetjük a szemére, hogy nem „pártatlanul” 
mutatja be az elméleteket.50 Az viszont valóban problémát jelent, ha a tankönyv szerzője 
nem tudatosítja az olvasóban: az egyes elméletek alapfogalmait a hermeneutika termi-
nusaiban adja vissza; valamint ha kevés kivételtől eltekintve kísérletet sem tesz az általa 
alkalmazott fogalmak meghatározására.

Márpedig Bókay mindkét hibát elköveti. A következő részekben példák segítségével 
bemutatom, miért nem képes a Bevezetés�az�irodalomtudományba�megszólítani meg-
célzott olvasóját.

2. Kategóriák, definíciók, avagy a lét ezer arca

A jó tankönyv egyebek közt arra szolgál, hogy megkönnyítse az adott tudományterület-
hez tartozó publikációk elolvasását: azokat az elméleteket, gondolatmeneteket foglalja 
össze világos és áttekinthető formában, amelyeket a tudományos közösség minden 
tagjának ismernie kell, hogy követni tudja a szakcikkek és monográfiák érvelését.

Ezzel szemben Bókay kötete jóval nagyobb erőfeszítést kíván az olvasótól, mint 
számos irodalomelméleti és irodalomtudományos szaktanulmány. Megkockáztatom: 
egy BA-képzésben részt vevő első- vagy másodéves egyetemista számára szó szerint ol-
vashatatlan. Vegyünk egy példát a már sokat idézett első fejezetből: a kötet 12. oldalán 
(ez a negyedik „valódi” oldalnak felel meg!) a következő mondattal találkozik az olvasó:

A „használat” [tudniillik az irodalmi szövegek használata] voltaképpen annyit 
jelent, hogy valami nem önmaga által, hanem szubjektív elsajátítása folyama-
tában nyer adekvát létformát, e nélkül a performatív aktus nélkül léte nem az, 
nem olyan, amiben kiteljesedetten fennállhatna, vagyis az irodalom jelenségé-
nek természetéhez tartozik a szubjektivitásban való reflektáltság. (12.)

50 Mindazonáltal a dekonstrukció és a hermeneutika vitája többé-kevésbé hiányzik a képről. Bókay furcsa 
helyzetben van: mivel az általa preferált elmélet megjelenése közel sem a történetileg legfrissebb fejle-
mény, ezért számos olyan elméletet is be kell mutatnia, amelyek a történeti elbeszélés logikus végpontját 
jelentő esemény (tudniillik a hermeneutika létrejötte) után jelentek meg a színen. Ezért kénytelen a 
hermeneutika és az újabb elméletek ellentétét tompítani – és ennek az a legjobb módja, ha a „posztmo-
dern” és a „modern” címkéje alá tartozó elméletek ellentétét élesíti. Így lesz a dekonstrukció (és a poszt-
kulturális kritika) legfőbb ellenfele a (ma már nem túl sokak által művelt) strukturalizmus, megbízható 
harcostársa pedig a hermeneutika.
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A mondat rendkívül nehézkes, még többszöri elolvasás után is inkább csak sejtjük, mit 
akarhat mondani, érteni azonban nemigen értjük. Először is: Bókay nem határozza 
meg (sem itt, sem máshol!), hogy mi az a „performatív aktus”. A performatív aktus a 
beszédaktus-elmélet egyik alapfogalma – valóban joggal feltételezhetjük, hogy egy első- 
vagy másodéves magyar, angol, szabad bölcsész stb. szakos egyetemi hallgató tökéletesen 
érti és használja a beszédaktus-elmélet alapfogalmait?51 Másrészt: mit jelent, hogy valami 
„kiteljesedetten fennáll” az ő „adekvát létformájában”? Vajon mindenfajta�magyarázat 
nélkül tökéletesen érthető az a metafizikai elképzelés, hogy bizonyos dolgoknak több-
féle létformájuk van, és ezek közül csak az egyik olyan, amelyben a szóban forgó dolog 
„kiteljesedhet”, bármi legyen is ez a kiteljesedés? Harmadrészt: a „szubjektív elsajátí-
tás” miért jelent egyúttal „szubjektivitásban való reflektáltságot” is? Az „elsajátítással” 
szükségképpen együtt jár, hogy az elsajátítás tárgyára egyszersmind „reflektálok” is? Ez 
valamifajta fogalmi kapcsolat, tehát az „elsajátítás” fogalmában valamiképp benne van 
a „reflektálás” is? Vagy épp ellenkezőleg, két különböző folyamatról van szó, amely 
egyformán jellemzi az irodalmi művekkel való találkozásainkat?

Vagy vegyünk egy másik, jóval egyszerűbb mondatot, szintén a kötet elejéről:

Az irodalmi jelentéssel kapcsolatos mai viszonyunk átfogó környezete, háttere 
az emberre vonatkozó jelentésekkel kapcsolatos viszony és tevékenység. (21.)

A mondat első pillantásra kategóriahibás: azt állítja, hogy egy viszony környezete és 
háttere egy másik viszony és tevékenység. Ám tekintsünk el ettől az apró szépséghibától; 
nem egyszerű feladat kijelölni azt a határt, amely a képzavart elválasztja a nem képzavar-
tól, és a mondat feltehetőleg ezen a határon van. Ám hogy kerül a mondatba a „mai” 
kifejezés? Az idézett szövegrész a második fejezet összefoglalójának első mondata. Pár 
oldallal korábban viszont éppen azt tudtuk meg, hogy az irodalmi jelentéssel kapcso-
latos viszonynak amióta�világ�a�világ az emberre vonatkozó jelentésekkel kapcsolatos 
viszony volt a „környezete” (vagy „háttere”). Ezen a ponton az olvasó megáll, újból 

átrágja magát az első fejezet bekezdésein, majd visszalapoz a második fejezet elejére, és 
tanácstalanul tovább olvas.

És a példákat még hosszan sorolhatnánk. Csupán ízelítőül néhány szép képzavar és 
rejtélyes tézis: A történetiség Bókay szerint egyebek közt „az ember kvalitásainak” „haj-
tóereje” (56). A kora modernitás embere feltételezi, hogy „szubjektív világunk éppúgy, 
mint objektív környezetünk[,] a föld, példaszerű életekről szóló írott szövegek véges�
felszínével rendelkezik.” (60, kiemelés tőlem.) Az olvasó feltehetőleg alaposan elmereng 
a következő megállapításon, amikor először találkozik vele:

Az irodalomtörténet […] csak mintegy hátteret, többletismeretet, alapot ad az 
irodalmi jelentés meghatározásához, a műelemzés már ennek az előfeltételei-
vel, magával az irodalmi jelentés természetével, szerkezetével foglalkozik. (95, 
kiemelés az eredetiben.)

Valóban? Akkor hát mi is lenne itt minek az előfeltétele? Az irodalmi jelentés az irodal-
mi jelentés előfeltétele, vagy az irodalmi jelentés az irodalmi jelentés meghatározásának 
előfeltétele? Tehát azt állítja a tankönyv, hogy csak akkor határozhatjuk meg az irodalmi 
mű jelentését, ha van neki ilyenje, és a műelemzés nem másra, mint erre a jelentésre 
irányul? De akkor milyen viszonyban van egymással műelemzés és jelentésmeghatározás? 
A mondat azt sugallja, hogy ezek függetlenek egymástól – de hogyan beszélhetnénk 
olyan műelemzésről, amely nem a műalkotás (így vagy úgy meghatározott) jelentésére 
támaszkodna? Vagy vajon miről szólhat a következő idézet színes hasonlata?

Ez a hatalom [tudniillik a posztmodern korban érvényre jutó hatalom] nem 
kötődik egyes emberekhez vagy látható politikai csoportokhoz […], hanem 
megfoghatatlan háttérrendszer, olyan, mint egy titkosírás a beláthatatlan válto-
zatosságú kulturális eseménytömeg mélyén, amelyet természetesen rejtett társa-
dalmi érdekrendszerek vezérelnek. (171.)

Alighanem felesleges lenne a példák számát tovább szaporítani. Nem az a legnagyobb 
probléma, hogy a tankönyv mondatai nehézkesek vagy tele vannak képzavargyanús 
fordulatokkal. A képzavarokat egy jó szerkesztő kigyomlálhatta volna a szövegből (a 
kötetnek nem volt szerkesztője, szöveggondozója annál inkább: Németh Zsófia; ő azon-
ban – finoman szólva – nem végzett alapos munkát). A nehézkes fogalmazásmód ugyan 
nem erénye egy tankönyvnek, sőt, ám a tankönyv ettől még nem feltétlenül válik hasz-
nálhatatlanná. Egyáltalán nem baj, hogy a szövegben hemzsegnek a furcsa, bonyolult 
szakkifejezések: egy tankönyv esetében ez a lehető legtermészetesebb jelenség. A problé-
mát az jelenti, hogy a kötetből hiányoznak�a�pontos,�világos,�jól�használható�definíciók, 
valamint hogy a magyarázatokat és az elméletek tárgyalásmódját egyfajta kategoriális�
csúszkálás�jellemzi.

A tankönyv nem bevezeti az egyes terminusokat, hanem azonnal használni kezdi 
őket. Az olvasó ennek következtében kénytelen minduntalan megszakítani az olvasást, 

51 Ráadásul itt és később, a 192. oldalon Bókay meghökkentően pontatlanul használja a „performatív 
aktus” fogalmát. A „katakretikus művek” olvasásának folyamata kapcsán a következőt írja: „A folyamat 
eredményeképpen a jelentés nem annyira a hordozó jelentése[,] hanem a létrehozó cselekedetének követ-
kezménye, azaz a katekrézis természete szerint performatív”. A performatív aktus azonban nem más és 
nem több, mint egy meghatározott jelentéssel és jelölettel rendelkező mondat (valamilyen illokúciós erő-
vel történő) kimondása – ezzel azonban még nem kötelezzük el magunkat amellett, hogy a jelentés „nem 
annyira a hordozó” (tehát a kimondott mondatpéldány) jelentése, hanem „a létrehozó cselekedetének 
következménye” (192), hiszen nem kell elfogadnunk ezt a szembeállítást. Kimondok egy mondatot, ezzel 
létrehozok egy mondatpéldányt, és ez a mondatpéldány rendelkezik jelentéssel (és valamilyen illokúciós 
erővel). Arról nem is beszélve, hogy a fenti idézet alapján úgy tűnik, Bókay az irodalmi szövegek mon-
datpéldányainak megértését�is performatív aktusnak tartja. Ehhez viszont azt kell feltételeznünk, hogy az 
irodalmi szövegek befogadása során valamilyen módon kimondjuk magunkban a szövegek mondatait, 
azaz „átvesszük” a beszélő szerepét, stb. Szó se róla, akár így is kiegészíthetnénk a beszédaktus-elméletet, 
miután megoldottuk a felmerülő problémákat. Azt azonban nem várhatjuk el egy bevezető tankönyv 
olvasójától, hogy egy mindenfajta magyarázat nélkül odavetett félmondat alapján felmérje, hogy itt az 
általa feltehetőleg nem ismert beszédaktus-elmélet egyik lehetséges kiterjesztésével, továbbgondolásával 
van dolga.
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és a szövegkörnyezet alapján rekonstruálni, pontosan mit is jelentenek a szóban forgó 
szakkifejezések. Ez olykor sikerrel jár, olykor viszont leküzdhetetlen nehézséget okoz. 
Ráadásul, mint később majd látni fogjuk, Bókay gyakran nem is az első előfordulás-
nál adja meg az új terminusok definícióját (már amikor egyáltalán ad definíciót): a 
„logocentrikus” kifejezéssel először a 30. oldalon találkozhatunk, majd a 34. oldalon, 
legközelebb a 203. oldalon, s végül csak a 239. oldalon (!) kapjuk meg a fogalom magya-
rázatát – anélkül, hogy a szerző már az első előfordulásnál a magyarázathoz irányítaná 
az olvasót. Mivel a kötetnek nincs tárgymutatója, így a tankönyv használója tehetetlen: 
kénytelen beletörődni, hogy bizonyos gondolatmeneteket esetenként csak több száz 
oldal távolságból fog megérteni, és csupán abban bízhat, hogy egyszer valóban eljön az 
a pillanat, amikor megérti őket.

Ám rendszerint a szövegben szereplő explicit definíciókkal sincs szerencsénk. (Fon-
tos kivételt képez „A pszichoanalízis alapfogalmai” című alfejezet: ezekben világos és 
szisztematikusan egymásra épített meghatározásokkal találkozunk.) Lássunk néhány pél-
dát! Bókay a 64. oldalon egy idézet segítségével vezeti be a „jelentés” és a „szignifikan-
cia” különbségét:

A filológia feltételezte, hogy minden szövegnek egy jelentése van, és ez a jelen-
tés elérhető, meghatározható. Lanson szerint „nem illúzió várni azt a napot, 
amikorra egyetértés születik a művek jelentéséről, tartalmáról, és definícióiról, 
és az emberek azon túl csak jó vagy rossz hatásukról, azaz affektív minőségeik-
ről vitatkoznak csak”. Egy ilyen gondolkodásmódban élesen elkülönül egymás-
tól az „igazi jelentés” és a „jelentés igazsága”, modern terminusokkal a jelentés�
és a szignifikancia. E rendszerben a jelentés megalapozó, stabil, a szignifikancia 
pedig járulékos, változó. (64, kiemelés az eredetiben.) 

Vajon a diák ennek alapján világosan meg tudja ragadni a két terminus különbségét? 
Vagy vajon mit érthet meg a wittgensteini nyelvjáték fogalmából a következő magyará-
zatot olvasva?

A nyelvjáték pragmatikai fogalom, azaz a nyelvhasználat szerveződését ragadja 
meg, azt a kérdést teszi fel, hogy milyen hatóerőknek, ezek milyen struktú-
rájának kellett működnie akkor, amikor a kijelentést legitimen megtették és 
lereagálták. Nem a kijelentés „igazságára” kíváncsi, hanem azokra a feltételekre, 
amelyek meghatározzák egy kijelentés igazságként való elfogadását, azaz min-
dig elismeri egy heterogén mikropolitikai helyzet előzetes működését. (172.)

A „fabula” és a „szüzsé” fogalmához a következő magyarázat tartozik:

Az egyik kulcsterminus a fabula, mely az események kronologikus sorára utal, 
arra a logikára, amely mindennapi történeteinkben is uralkodó vagy éppen 
kizárólagos. A szüzsé�viszont az a többletstrukturálás, az az első szinten látha-

tatlan, de a történetet dezautomatizáló konstrukció, amely a történetet kiemeli 
a mindennapiságból, érzékelendővé, elkerülhetetlenül tárgyivá, forma-értékűvé 
teszi. A szüzsé ’eljárás’, valami olyan funkciója van a történetben, mint a hangi 
strukturálásnak a versben. (110, kiemelés az eredetiben.) 

Sehol egy példa, sehol egy megvilágító erejű magyarázó mondat. Aki korábban nem 
ismerte a „szignifikancia”, a „nyelvjáték”, a „fabula” és a „szüzsé” fogalmát, ezekből a 
szövegrészekből aligha fogja megtudni, mit is jelentenek ezek a terminusok.

És még az a jobbik eset, amikor Bókay megpróbál valamiféle definíciót adni. Szá-
mos fogalmat anélkül használ, hogy felvilágosítaná az olvasót a szóban forgó fogalom 
jelentéséről. Ilyen például a „performatív aktus” (12 és 192), az „episztémé” (102), a 
„Gestalt-minőség” (109), az „intencionalitás” (142), a „rizóma” (170) vagy a „mise en 
abyme” (227). Bókay tankönyve bevezető jellegű tankönyv, mégis mintha azt feltételez-
né az olvasójáról, hogy komoly és rétegzett filozófiai, pszichológiai, irodalomelméleti (!) 
és poétikai (!) ismeretekkel rendelkezik.

Méghozzá annyira komoly és rétegzett ismeretekkel, hogy nem zavarja össze, ha 
a tankönyv az egyes fogalmakat a különböző előfordulások alkalmával részben más 
és más értelemben használja. Az állandó kategoriális csúszkálás néhol viszonylag ár-
talmatlan következményekkel jár, s csupán az olvasást nehezíti meg (erre már számos 
példát láthattunk korábban), ám olykor teljesen követhetetlenné teszi az egyes fejezetek 
gondolatmenetét. A kötet egyik kulcsfogalma, nem túl meglepő módon, a „jelentés”, 
ám a legritkább esetben lehet kikövetkeztetni, Bókay éppen milyen jelentésfogalommal 
dolgozik (és ez mennyiben különbözik a kifejezés korábbi és későbbi használataitól). 
Másfelől viszont a szerző nem bánik túl takarékosan a terminus�technicusokkal: az olva-
sónak az a benyomása, hogy akárhányszor csak teheti, új és új fogalommal nevezi meg 
a korábban már megnevezett jelenséget. Önmagában még ezzel sem lenne baj – bár a 
terminológiai zsúfoltság ritkán válik egy tankönyv előnyére –, ha tisztázná a terminusok 
közti kapcsolatokat; ám kevés kivételtől eltekintve nem tisztázza.

Legyen szó bármelyik irodalomtudományos irányzatról, a „lét” a tankönyv szö-
vegében rendkívül produktív összetételi tagnak bizonyul – az élénk nyelvi fantáziával 
rendelkező olvasó legnagyobb örömére. Íme egy rövid szószedet, természetesen a teljes-
ség igénye nélkül: „létértelem”, „létforma”, „létmód”, „létréteg”, „létterület”, „létjelen-
ség”, „létpozíció”, „létcentrum”, „lételv”, „létkör”, „létfunkció”, „létérték”, „létszint”, 
„létkörnyezet”, „létrend”, „létállapot”, „létolvasat”, „létmodalitás”, „léttevékenység”, 
„létfelismerés”, „létinformáció”, „létregiszter”, „létproduktív szerep”, „a lét szélességi 
és hosszúsági foka”, „a lét döntő szelete”, „létszervezési középpont”, „létszerűvé mere-
vedett forma”, „a lét kibővítése”, „létezésidő”, „szöveglétezés”, „a létezés középpontja”, 
„a formális létezés modalitása”, „a létezés megköltése”, „nyelvileg létezésbe hozni”; 
valamint a számomra legkedvesebb: „grandiózus létszórakozás”. Az olvasóban persze 
kisvártatva feltámad a gyanú: mivel a „létmód” kivételével a legtöbb kifejezés csupán 
egyszer vagy kétszer fordul elő a szövegben, talán mégsem biztos, hogy terminusértékű 
használatról van szó…
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3. Mi következik miből? Mi magyaráz mit? Ki mondta és mit mondott?

Az olvasó dolgát azonban nem csupán a tankönyv fogalomhasználata nehezíti: a kötet 
szövegében számos téves következtetéssel találkozunk. Például ezt olvashatjuk a 36. 
oldalon:

[…] Szent Ágoston egy modern értelemben is érdekes szemiotikát fejleszt ki. 
A jel kommunikatív funkcióját elemzi, azt, hogy a jel olyan természetű, hogy 
nem magára utal, amikor használják. Ezért értelmetlen a csupán szó szerinti 
jelentésről beszélni, mert a jelek bizonyára valami olyan célból állnak ott, mely 
több, mint pusztán a szó szerinti értelem: tanítani, vezetni akarnak minket. 
(36.)

Az idézett mondatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Ágoston szerint azért�
értelmetlen csupán szó szerinti jelentésről beszélni, mert a jel nem magára utal, amikor 
használják – ha viszont a jel önmagára utalna, akkor csupán szó szerinti jelentéssel 
rendelkezne. Ez azonban félrevezető állítás, az autoreferencia problémájának semmi 
köze nincs a szószerinti és nem-szószerinti jelentés megkülönböztetéséhez. (Egy autore-
ferenciális állítás is rendelkezhet nem-szószerinti jelentéssel, és egy nem autoreferenciális 
állítás esetében is megkülönböztethetünk olyan jelentésmozzanatokat, amelyek a szósze-
rinti jelentéshez tartoznak – legalábbis ha elfogadjuk, hogy léteznek ilyenek.)

A következő szövegrészlet nyilvánvaló non�sequiturt foglal magában:

Az ősforma [tudniillik a dekonstrukció által feltételezett „használati ősforma”, 
amely az egyes nyelvhasználati jelenségek mögött áll] nem is rendezett, mert a 
használók, pillanatnyi pozíciójuknak megfelelően, aktivizálnak egy-egy formát 
ebből a végeláthatatlan nyelvhasználati gazdagságból. (259.)

Bármi legyen is ez az ősforma (a tankönyv szövegéből nem derül ki, pontosan mi len-
ne), biztos, hogy valamiféle megalapozó struktúrával van dolgunk. Abból viszont, hogy 
a nyelvhasználók „pillanatnyi pozíciójuknak megfelelően” aktivizálják a megalapozó 
struktúra egy-egy elemét, természetesen nem következik, hogy ez a struktúra „rendezet-
len” lenne.

Ám az ilyen és ehhez hasonló apróbb pontatlanságok eltörpülnek amellett, hogy 
Bókay előadásában számos filozófus és irodalomtudós igencsak rossz szakemberként 
tűnik fel. Derrida például olyan látványos hibát követ el az egyik érvelésében, hogy 
kezdő egyetemista legyen a talpán, aki nem szúrja ki első olvasásra. Bókay Derridája azt 
állítja, hogy „az írás ideája elsődleges a beszéd ideájához képest”. Ez elég meghökkentő 
állítás, hiszen minden ember előbb tanul meg beszélni, mint írni, így magától értetődő 
azt gondolni, hogy a dolog pont fordítva van, mint ahogy a dekonstrukció filozófusai 
állítják. Nézzük, hogyan érvel Bókay Derridája az első látásra meglehetősen implauzíbi-
lisnek tűnő tétel mellett:

[L]átszólag valóban azt írjuk le, amit kimondunk. Ez azonban csak egy késői 
időszakban, a fonetikus írás, a betűírás kialakulásától kezdve van így; az írás 
igazi természetét jobban mutatná az olyan ősi írásmód, mint a képírás. Derrida 
számára nem is a fonetikus írás a modell, hanem sokkal inkább a rébuszok, a 
képrejtvények írása. Az ilyen különös írások esetében jobban érzékelhető, hogy 
az írás nem egyszerűen gondolatok kimondásának szolgai rögzítése, hanem 
benne átsejlik valami a világ szerkezetéből, olyan kép, amely gondolatainkhoz 
képest elsődleges. A világ írva van, mielőtt mi benne beszélni, hangzós nyelvet 
használni kezdenénk. (246–247.)

Bókay Derridája tehát a következő érvet fogalmazza meg: (1) Ha az íráskép tükrözi a vi-
lág szerkezetét, akkor az írás elsődleges a beszédhez képest; (2) a képrejtvények esetében 
az íráskép tükrözi a világ szerkezetét; (3) a képrejtvények jelentik az írás alapformáját; 
következésképpen (4) az írás elsődleges a beszédhez képest. Az érv számtalan sebből 
vérzik. Az első (meglehetősen furcsa) premissza közel sem triviálisan igaz, érvelni kell 
mellette. Hiszen abból, hogy az íráskép tükrözi a világ szerkezetét, önmagában egyálta-
lán nem következik, hogy ez a világ szerkezetéről alkotott kép valamiképpen elsődleges 
lenne a gondolatainkhoz (és így a beszédünkhöz) képest – ám Bókay Derridája nem 
érvel mellette. Legalább ekkora baj, hogy a harmadik premissza nyilvánvalóan téves: a 
(legalább részben) képi természetű reprezentációnak valószínűleg szükséges feltétele a 
hasonlóság, a nyelvi reprezentációnak azonban nem az. Nem állíthatjuk, hogy mivel�a 
képrejtvények (részben) hasonlítanak a tárgyukra, ezért�az írás általában véve hasonlít a 
világ szerkezetéről alkotott képre, tehát�az íráskép leképezi a világ szerkezetét – hiszen a 
képírás egy speciális, az írásfajták közül csak rá jellemző tulajdonságára hivatkozva nem 
vonhatunk le általános következtetést az írás természetével kapcsolatban.

Bókay kötetében – nem utolsó sorban a folyamatos kategoriális csúszkálások és a 
pontatlan fogalmazásmód miatt – számos ellentmondást találhatunk. Van, amikor az el-
lentmondások felfedezéséhez nem kell távoli szövegrészeket összevetnünk egymással, mert 
az ellentmondó állítások egymás után következnek. Mint például a következő idézetben:

A történeti-filológiai diszkurzus által képviselt irodalomtudomány azonban 
nem az irodalmi mű tudománya volt, hanem az irodalmi példákon keresztül 
fontos társadalmi-nevelési funkcióval bírt, az etika, a morál hordozója volt 
(sokan még ma is ezt várják el az irodalomtól és az irodalomtudománytól). 
A diszkurzus ma már jól érezhető alapvető problematikussága éppen ebből 
származik: a mai ember megértési pozíciója, elvárása az irodalmi művel kap-
csolatban elsősorban nem a nevelődés, hanem az élmény, az élvezet, nem az 
emberismeret, hanem az önismeret. (72–73.)

Ha egyszer „sokan még ma is” azt várják el az irodalomtól, hogy nevelési funkciót 
lásson el, akkor miért állíthatjuk, hogy „a mai ember” már nem ezt várja el? Akik mégis 
ezt várják el, azok nem tartoznak a „mai emberek” közé? Vagy hogy is van ez?



169168

Egy másik példa: Bókay a kötet 253. oldalán megrója a strukturalista irodalmá-
rokat, mert azok „a vers nyelvi tárgyként történő szisztematikus analízise” során „ho-
mogenizálták a vers nagyszerűségét”, tudniillik olyan „objektív, lingvisztikai jellemzők” 
leírását is beillesztették az elemzésbe, amelyek nem rendelkeztek semmi poétikai funk-
cióval. (Ezzel Bókay – természetesen módosított formában – megismétli a 154. oldalon 
tett állítását.) Majd pár sorral lejjebb egyetértőleg, kritika és bírálat nélkül foglalja össze 
Paul de Man eljárását: de Man „radikalizálja a poétikai funkciót, és egy meghatározott 
funkcióból a nyelv általános, lényegi létmódjává értelmezi át”, azaz szerinte „a poétikai 
funkció a nyelvben mindig jelen van, és csak elfelejteni, elfojtani lehet”. Ha de Man 
eljárása helyes, akkor a strukturalistákkal szembeni ellenvetés elesett: ha a nyelv lényegét 
tekintve poétikus, akkor a strukturalisták nem emelhettek be olyan nyelvi elemeket az 
elemzésbe, amelyek nem rendelkeznek poétikai funkcióval.

Más esetben viszont az olvasót a tankönyv hallgatása hozza zavarba. Bókay az 
ötödik fejezet záró bekezdésében hosszan idézi Murray Kriegert, ám egyetlen szóval 
sem kommentálja a következő, meglehetősen sejtelmes félmondatot: „én mégis kitartok 
a mellett a lehetőség mellett, hogy van olyan egyedi verbális struktúra, amely elemeit 
úgy alakítja át, hogy azokat egyfajta jelenlétet követelő metaforikus azonosság égisze 
alatt olvassuk” (128). Jelen sorok szerzője őszintén bevallja, hogy még csak nem is sejti, 
mit akarhatott Krieger állítani, jóllehet valószínűleg gyakorlottabban olvas tudományos 
szöveget, mint a tankönyv megcélzott olvasója. És ugyanígy teljesen tanácstalan „az 
allegória tekintélyének meggyengüléséről” és „a szimbólum előretöréséről” szóló gondo-
latmenet (262–263) záró lépésével kapcsolatban.

Ha már itt tartunk: e gondolatmenet példáján világosan meg lehet mutatni, időn-
ként milyen rossz dinamikával működnek, milyen rosszul épülnek fel a tankönyv ma-
gyarázatai. Bókay a következő sorrendben tálalja az információkat: Először megtudjuk, 
hogy a szimbólum „a jel-jelölt tengely mentén képződik, az allegória viszont döntően 
a jelölők közti kapcsolat alapján formálódik”, bármit jelentsen is ez, ennélfogva a szim-
bólumnak nincs szüksége sok magyarázatra, míg az allegóriához „jelentős mennyiségű 
kiegészítő tudás szükséges”. Majd értesülünk róla, hogy a posztmodern korban megvál-
tozott az allegória szerepe, pontosabban „egy sokkal átfogóbb, nehezebben feltárható 
szerepet teljesít”. Pár sorral lejjebb ezt olvashatjuk: „egyik álom, tünet, fantázia sem ra-
gadja meg totálisan a szubjektív tartalmat, tehát�nem szimbólum” (263, kiemelés tőlem) 
– azaz kiderül, hogy a szimbólumra az jellemző, hogy totálisan megragadja a tartalmát. 
Ez első pillantásra teljesen új kritériumnak tűnik, ám ha újból rápillantunk az előző 
oldalra, rájövünk: az, hogy a szimbólumnak „a tenor és a hordozó analogikus, lényegi 
azonossága miatt nem volt szüksége sok magyarázatra”, azt�jelenti, hogy a szimbólum 
„totálisan megragadja a tartalmát”. A gondolatmenet korábbi lépésében tehát implicite 
benne rejlett a későbbi lépés, ám a tankönyv szövege a legcsekélyebb erőfeszítést sem 
teszi annak érdekében, hogy ezeket az implicit kapcsolatokat explicitté tegye. Hanem in-
kább rábízza a feladatot a befogadóra – aki lépten-nyomon azzal kénytelen szembesülni, 
hogy újból és újból végig kell rágnia magát a már többször elolvasott szövegrészeken, 
hogy követni tudja (az egyébként nem túl bonyolult) gondolatmenetet. Az már csak 

hab a tortán, hogy Bókay egyszer sem mondja meg, micsoda az a „tenor”, valamint 
hogy a 266. oldalon kiderül: az allegória „inkább a múltra, az eredetre utal”, noha erről 
korábban nem volt szó.

A Bevezetés�az� irodalomtudományba, láttuk, igen sokat feltételez az olvasójáról: 
egyrészt azt, hogy mélységes türelemmel és nagy hermeneutikai jóindulattal rendelkezik; 
másrészt azt, hogy komoly, rendszerezett filozófiai és tudományos ismeretek állnak a 
rendelkezésére, vagy legalábbis készségszinten használ bizonyos filozófiai és tudományos 
fogalmakat. Ám a kötetnek a filozófiailag némileg tájékozott olvasóval sincs szerencséje 
(vagy fordítva, az ilyen olvasónak nincs szerencséje a kötettel). Az ilyen olvasó ugyanis 
meglehetősen furcsán fog nézni, amikor azt olvassa, hogy a sensus� communis� „egy 
közös szimbolika és közös sorstudat” (25). Valamint hogy „a matematika és a nyelv pa-
radoxonait megoldani kívánó formális logika egy új, tiszta lényegnyelvre törekszik, egy 
olyan abszolút immanens vezérlő struktúrára, mely alkalmas lehet az ember szubjektív 
teljességének formai leírására” (86). Meg hogy a behaviorizmus „a viselkedés és tudati�
alapjainak leírására törekvő elmélet” (115, kiemelés tőlem). Továbbá hogy Wittgenstein 
azért helyezte a kimondhatatlanba a nyelv lényegét, mert „a paradigmasorok kimond-
hatatlanok, azaz befejezhetetlenek, temporalizáltak, folyamatosan nőnek, csökkennek és 
jelentős mértékben a beszélő személyes kreativitásán alapulnak” (138). És az sem tölti 
majd el örömmel, amikor a „logikai indukció” (55), vagy a „kommunikatív cogitomo-
dell” (129) kifejezésekkel találkozik.

Ám azon egyenesen felbosszantja majd magát, amikor eljut a 136. oldalig, ahol is ez 
a mondat fogadja: „A számtalan lehetséges emberi hang közül a nyelv csak bizonyosakat 
használ a morfémák elkülönítésére, ezek a fonémák”. Ennél pontatlanabbul talán nem 
is lehet meghatározni a beszédhangok, a fonémák és a morfémák közti különbséget. (Va-
lójában arról van szó, hogy a nyelvben számos különböző beszédhang képes realizálni 
ugyanazt a fonémát, és a fonémák olyan nyelvi egységek, amelyek jelentésmegkülönböz-
tető képességgel rendelkeznek.) Majd kisvártatva előkerül az az ősrégi, és számtalanszor 
cáfolt legenda, miszerint „az eszkimóknak sokkal több szavuk van a hóra, mint nekünk” 
(138), húsz oldallal később a lehetségesvilág-elmélet a nyelvészeti pragmatika eszközeivel 
készült elemzések között szerepel egy felsorolásban (153). És ha mindez nem hozta 
volna ki a sodrából, a következő idézet garantáltan megteszi:

Heidegger Daseinhez kapcsolódó másik alapvető fogalma a� világ. Ez alap-
vetően eltér Descartes res�extensájától, a világot alkotó lélek nélküli dolgok 
halmazát jelző fogalomtól. (214.)

Ha a második mondatban nem szerepelne a „világot alkotó” kifejezés, nem is lenne 
semmi baj – így azonban a mondat azt sugallja, mintha Descartes (a dualizmus atyja!) 
szerint a világ kizárólag kiterjedt dolgokból állna, mintha csak testi szubsztancia létez-
ne, lelki vagy mentális azonban nem. Saussure is hasonló sorsra jut. Bókay tankönyve 
szerint
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[Saussure] a nyelv lényegi természetéről [beszélt], amiről kiderült, hogy azonos 
az ember lelki és társadalmi élete építkezésének elveivel. (134.)

Sőt azt is állította, hogy

A mindennapok heterogén nyelvhasználata olyan, mint az öltözék, amely alatt 
valami sokkal lényegesebb rejtőzik. Ez a lényeges egy rendszer, egy olyan alap-
vető struktúra, amely minden emberi nyelvi megnyilvánulást vezérel, és ezért 
voltaképpen a szubjektum alapvető formájaként fogható fel. (135.)

Szó se róla, elképzelhető, hogy lehet érvelni Saussure elméletének egy ilyesfajta értelme-
zése mellett. Egy tankönyv azonban nem teheti meg, hogy mindenféle figyelmeztetés 
nélkül olyan állításokat adjon egy tudós szájába, amelyeket ő ebben a formájában soha 
nem mondott és nem írt le – jelesül hogy a langue�a szubjektum (!) alapvető formája (!) 
lenne. Terjedelmi okokból nem idézem, hogyan határozza meg a tankönyv a saussure-i 
fogalmakat (már amikor egyáltalán meghatározza őket). Ezek többé-kevésbé szintén 
eltérnek a legtöbb nyelvtudományos, nyelvfilozófiai bevezető tankönyv definícióitól. 
Igaz, a kötet 189. és 190. oldalán azt is megtudjuk, hogy némely „posztmodern nyelv-
felfogások” szerint a parole-t megalapozó langue� valamilyen „háttérre támaszkodik”, 
jelesül a nyelv „materialitására”, „írásjellegére”, tehát arra a „zörejszerű hangkészletre, 
amely minden artikulált szó és struktúra mögött ott rejlik”. Az olvasó ezen a ponton 
elmereng, hogy vajon a saussure-i langue�hogyan támaszkodhat bármilyen hangkészletre, 
legyen az akár zörejszerű, akár másmilyen, ám merengésének csöndjét a tankönyv nem 
zavarja meg semmiféle magyarázattal.

4. Struktúra és funkció, avagy a rész kalandja az egésszel

A Bevezetés�az�irodalomtudományba�nagyon kevés előreutalással és visszautalással dolgo-
zik. Ez önmagában is nagy baj, ám ha a tankönyv minden fogalmat pontosan meghatá-
rozna az első előfordulás alkalmával, és a kötet végére lapozva találhatnánk egy részletes 
tárgymutatót, elboldogulnánk vele. Tárgymutatónak azonban se híre, se hamva, és a meg-
határozások még gyakran az egyes terminusok sokadik előfordulásánál is hiányoznak.

Gyakori jelenség, hogy ahol visszautalással kellene találkoznunk, a tankönyv új 
(vagy részben új) információt közöl az olvasóval. A posztstrukturalizmus-fejezetből pél-
dául megtudjuk, hogy a strukturalista jelentésfelfogás „talán az első jelentésfelfogás, 
amely, legalábbis programjában, a jelentés minden elemének és összefüggésének ope-
racionalizált, explicit, megbízható és teljes rekonstrukcióját ígérte” (200) – holott erről 
korábban nem volt szó, sőt a strukturalista elemzésről azt olvashattuk például a 152. 
oldalon, hogy az kimondottan „nem a jelentést akarja megnevezni”. Bókay kötete követ-
kezetesen kerüli a redundanciát, még az ismétlő, összefoglaló részekben is alig találunk 
szó szerinti egyezéseket korábbi szövegrészekkel. Ennek viszont az az eredménye, hogy 
a kötetben rendkívül nehéz célzottan keresni: a világos definíciók hiánya és a fogalmi 

csúszkálás miatt az olvasó soha nem lehet benne teljesen biztos, hogy a vonatkozó feje-
zetekben lényegében ugyanazok az állítások szerepelnek, mint a fejezetek elején szereplő 
összefoglalókban.

Ráadásul az olvasó dolgát alaposan megnehezíti a számtalan sajtóhiba és elütés. (A 
legutolsó fejezetben ezek aránya már olyan szintet ér el, hogy a gondolatmenet dön-
tő pontokon követhetetlenné válik.) Feltehetőleg nem a fogalmazásbeli pontatlanság, 
hanem a sajtóhibák számlájára kell írnunk, hogy például a 277. oldalon a következő 
tézissel találkozunk (egyébként az új historicizmus egyik alapelvéről van szó):

2. Minden leleplező, kritizáló, ellentétező aktivitás azokat az eszközöket hasz-
nálja, amelyeket ő maga is használ. (277.)

És az sem könnyíti meg az olvasó dolgát, hogy a szövegben számos olyan hivatkozás 
szerepel, amelynek sem a vonatkozó fejezet végén, sem a kötetet záró irodalomjegyzék-
ben nem találjuk meg a feloldását. (Ilyen hivatkozásra vagy idézetre bukkantam például 
a 78., a 128., a 154., a 167., a 168. és a 234. oldalon, noha csupán találomra lapoztam 
fel az irodalomjegyzékeket.)

Írásom elején azt állítottam, hogy Bókay tankönyve állatorvosi ló: szinte minden hiba 
jellemző rá, amely csak jellemző lehet egy tankönyvre. (Leszámítva talán a túlzott didak-
tikusságot vagy az indokolatlan önismétlést.) Ezt a sokféle hibát a következő általános 
tézissel foglalhatjuk össze: a Bevezetés� az� irodalomtudományba� nem veszi figyelem-
be megcélzott olvasójának szempontjait, elvárásait és tudásszintjét. Egy első- vagy má-
sodéves egyetemi hallgató, akinek ez az egyik első egyetemi tankönyve, aki még nem 
szerzett különösebb gyakorlatot tudományos szövegek olvasásában, aki szisztematikus 
és jól strukturált, mindamellett megbízható ismeretekre szeretne szert tenni lehetőség 
szerint minél kevesebb erőfeszítés árán, vagy aki csak szeretné megtudni, hogy milyen 
„implicit irodalomelméletet” alkalmaz, amikor szabadidejében regényeket, verseket ol-
vas, az csalódottan fogja letenni a tankönyvet, feltehetőleg már az első oldalak után. 
Persze nem jár jól, mert így nem jut el az ügyesen megírt pszichoanalízis-fejezethez, vagy 
nem fogja megismerni az Egri�csillagok�szellemes posztkoloniális értelmezését, amely 
az utolsó részben olvasható. Sajnos azonban igaza van: ez a tankönyv nem neki�szól.

Persze a dolgot nem zárhatjuk le ennyivel: a Bevezetés� az� irodalomtudományba�
ismereteim szerint jelenleg az egyetlen forgalomban lévő tankönyv, amelyet az irodalom-
tudományos alapozó kurzusokon résztvevő hallgatók a készülés során használhatnak. 
Feltéve, hogy nem mennek el a könyvtárba, és nem kölcsönzik ki például a Jefferson–
Robey szerzőpáros által szerkesztett tankönyvet (Bevezetés� a� modern� irodalomelmé-
letbe, fordította Babarczy Eszter és Beck András, Budapest: Osiris Kiadó, 1995.), vagy 
nem szereznek valahonnan egy jól bejáratott angol, német vagy francia nyelvű egyetemi 
tankönyvet. Ha viszont a hallgató szeretné megismerni a legfontosabb irodalomtudo-
mányos irányzatokat, ám nem fűlik a foga a könyvtárba járáshoz, kénytelen lesz megfo-
gadni a Bókay-kötet sugallt tanácsát: „Ismerd meg önmagad!” 



Rossz közérzet a kultúrában
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Ritkán adatik meg filozófusnak, hogy nagy történetfilozófiai vízióját közvetlenül vissza-
igazolja a valóság. Bagi Zsolttal pontosan ez történt. Alig telt el néhány hónap Helyi�
arcok,�egyetemes�tekintetek�című tanulmánykötetének megjelenése után, 2012 decem-
berében országos – bár a dolog természetéből adódóan helyi, néhány egyetemi városra, 
illetve néhány előadóteremre korlátozódó – diákmozgalom indult Magyarországon. A 
tiltakozást az oktatási kormányzat tervezett intézkedéseinek híre váltotta ki. Ezek a 
hírek az egyetemi felvételi rendszer hirtelen átalakításáról, az államilag finanszírozott 
felsőoktatási „helyek” és a felsőoktatási intézményeknek kiutalt költségvetési támogatás 
nagyarányú csökkentéséről, valamint az egyetemi autonómia részleges felszámolásáról 
szóltak. A diákok és „szövetségeseik” (az Oktatói Hálózat, a Középiskolai Hálózat, a 
Hálózat a Tanszabadságért és a kulturális szférát illető költségvetési elvonások elleni til-
takozásként létrejött Humán Platform, valamint néhány további szervezet tagjai) tünte-
téssorozatot szerveztek, elfoglaltak néhány egyetemi előadótermet, és „szabadegyetemi” 
előadássorozatot, felsőoktatási fórumokat tartottak.

Természetesen a szerző nem állt a mozgalom élére és nem vált annak ideológusává; 
mi sem volna idegenebb filozófiai projektjének szellemétől. Ehelyett a Hallgatói Hálózat 
„egyszerű” pécsi aktivistájaként 2013 első napjaiban blogot indított (http://atomege-
rejevel.blogspot.hu/), amelyben azóta is rendszeres időközönként „szubjektív elméleti 
reflexiókat” fűz az aktuális történésekhez. A blogbejegyzések nem egyszerűen árnyalják 
a Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�programadó tanulmányainak gondolatmenetét, nem 
is csupán „lefordítják” a megállapításokat kevésbé absztrakt nyelvre (bár a bejegyzések 
érvelése sokszor valóban világosabb és fogalmilag tisztább, mint a tanulmányoké), ha-
nem a filozófiai vízió jövő idejét jelenre cserélik.

A valóság ugyanis Bagi értelmezésében pontosan arra a kérdésre ad választ, mint 
amelyet a kötetbe gyűjtött tanulmányok feltettek. A diákmozgalom „nem reaktív, ha-
nem produktív”: „létrehozza a részvételi demokrácia lokális formáját, amely önmeghatá-
rozó képes lenni”. (Ezzel egyszersmind példát ad a társadalmi szolidaritásra: e „részvételi 
önmeghatározást modellként nyújtja más csoportoknak”.) A diákmozgalom közössége 
abból nyeri erejét és hatalmát, hogy „integrálja” a heterogén érdekeket. Filozófiai jelsza-

* Az írás a MAG Zrt. által támogatott BETEGH09 projekt keretében készült. Szeretnék köszönetet 
mondani Bezeczky Gábornak, Márton Miklósnak, Réz Annának, Szántó Veronikának, Tőzsér Jánosnak, 
Vári Györgynek, Veres Máténak és különösképp Mátyási Róbertnek, hogy megjegyzéseket fűztek a kézirat 
korábbi változataihoz.

A hely szelleme*

Bagi Zsolt: Helyi arcok, egyetemes tekintetek. 
Facies localis universi. 
Műút-könyvek, Miskolc, 2012. 198 oldal, 2500 Ft.
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vaink valának: konstruktivitás (az önmeghatározás terén), lokalitás, integrált�tömeg�és�
társadalom, szolidaritás, politikai�képzelet – és e jelszavak legalább részlegesen, egyetlen 
fontos történelmi pillanatban teljesedésbe mentek.

Az elkövetkezendőkben megpróbálom elmagyarázni, mit ért Bagi Zsolt ezeken 
a fogalmakon, rekonstruálom a tanulmányok (és ahol szükséges, a blogbejegyszések) 
gondolatmenetét. A Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�tizenöt – 2002 és 2012 között ke-
letkezett – írást tartalmaz: filozófiai tanulmányokon túl akad köztük művészettörténeti 
esszé, könyv- és kiállításkritika, mi több, kulturális publicisztika is. E műfaji különb-
ségek azonban nem járnak együtt a megszólalásmód különbségével: Bagi lényegében 
ugyanazt tételezi fel az olvasójáról, ha egy kulturális szakfolyóirat hasábjain szólítja meg, 
mint amikor egy frissen megjelent könyvről fejti ki számára a gondolatait egy irodalmi 
lapban. (Mint látni fogjuk, ez a szerző kultúrafelfogásának egyik legfőbb jellemzője és 
egyben legnagyobb tehertétele is.)

Írásom polemikus jellegű: nem értek egyet Bagi diagnózisával a jelenkor intellek-
tuális és kulturális „közállapotaival” kapcsolatban, nem osztom a szerző kultúrkritikai 
attitűdjét; a tanulmányok következtetéseit gyakran túlzónak és megalapozatlannak tar-
tom, és súlyos kétellyel figyelem az írásokból kibomló történeti víziót. (Érdekes mó-
don a diákmozgalommal és annak politikai jelentőségével kapcsolatban mondottakkal 
nagyobbrészt egyetértek, bár részben másképpen fogalmaznék, és máshová tenném a 
hangsúlyokat, mint a szerző; erről majd később.) Talán nem árt hangsúlyozni: a jó 
filozófus nem onnan ismerszik meg, hogy minden körülmények között igaza van; vagy 
kevésbé bombasztikusan fogalmazva: hogy gondolatmenetei támadhatatlanok. A Helyi�
arcok,�egyetemes�tekintetek�nagy erudícióval és (a szó többféle értelmében véve) komoly 
filozófiai fantáziával megírt, remek tanulmánykötet. Bagi Zsolt sajátos, eredeti perspektí-
vából elemzi a számára fontosnak tűnő társadalmi és kulturális jelenségeket, s elemzési 
szempontjait mindvégig következetesen érvényesíti. A kérdés csupán az, mi�látszik�ebből 
a perspektívából, s nem kapnánk-e teljesebb, világosabb és használhatóbb képet, ha más 
fogalmi apparátust választanánk a jelenségek megragadásához, elemzéséhez.

De pontosan milyen társadalmi és kulturális jelenségekről van szó? Mielőtt vála-
szolnék a kérdésre, tegyünk egy lépést visszafelé, s vizsgáljuk meg, milyen hallgatólagos 
módszertani előfeltevésekkel dolgoznak Bagi írásai, hogyan gondolják el a filozófiai 
szövegek beszédszituációját. A kérdés egyszerű: ki beszél kihez?

1. Közösség és közönség: a filozófia játékszabályai

Egyik jól ismert önmeghatározása szerint a filozófia szaktudomány. A szakfilozófus 
tudományos közlemények formájában kommunikál a tudományos közösség többi tag-
jával. E tudományos közleményeket időnként kötetté szerkeszti, de ez se nem szükség-
szerű, se nem gyakori. A szakcikkek a saját közegükben érzik magukat a legjobban, tehát 
a tudomány intézményrendszeréhez tartozó kutatók számára (és csakis számukra!) köny-
nyen elérhető tudományos folyóiratok oldalain. Ideális esetben a szakcikk szerzője mi-
nél hatékonyabb információközlésre törekszik, ezért állításait jól strukturált formában 

vezeti elő: világosan meghatározza, milyen filozófiai probléma megoldására vállalkozik, 
milyen állítás mellett vagy ellen szeretne érvelni, röviden szót ejt az általa alkalmazott 
módszertanról, majd elemzésének vagy elméletének bemutatása (és a rivális elemzések, 
elméletek gyengeségeinek számbavétele) után erős ellenvetéseket fogalmaz meg a saját 
megoldásával szemben, mintegy „bekötve” az írásművet a tudományos vita hálózatába, 
s természetesen választ is ad ezekre az ellenvetésekre.

A szakfilozófus megteheti, hogy in�medias� res kezdje az írását: elvileg nincs rá 
szükség, hogy egzakt definícióval vezesse be a használt fogalmakat, hiszen a tudományos 
közösség tagjai jól ismerik őket – ám a lehetséges félreértések elkerülése végett mégis 
érdemes ezt tennie. Hiába, a filozófia területén disszenzus uralkodik, ezért mindennapos 
jelenség a terminológiai sokszínűség és az „ingadozó” fogalomhasználat. Annak érde-
kében, hogy szavaink elérjék a kívánt hatást, tisztáznunk kell, pontosan mihez, milyen 
állásponthoz képest mondunk újat – és ennek érdekében a terminológia terén (is) nyílt 
lapokkal kell játszanunk. Akárcsak az érvelés terén: egy filozófiai elemzést azonnal diszk-
reditál, ha következtetési hibát tartalmaz, ezért úgy illendő és úgy fair, hogy a szakcikk 
gondolatmenete transzparens legyen, így könnyűszerrel kiszűrhetjük az esetleges hibá-
kat. És még valami miatt: a filozófiai elméletek között (részben) annak alapján szoktunk 
választani, hogy melyiknek nagyobb a magyarázóereje, melyik egyszerűbb, takaréko-
sabb. Mivel a magyarázatok felépítése vagy formája esetenként döntő szerepet játszhat 
a filozófiai vitában, ezért a szakcikkeket úgy érdemes (és úgy is kell) megalkotni, hogy a 
javasolt elmélet szerkezete (a következtetések egymásra épülése, a fogalmi kapcsolatok, 
az érvelés struktúrája stb.) minél világosabban álljon az olvasó előtt.

Egy másik, szintén jól ismert önmeghatározása szerint a filozófia nyilvános�gon-
dolati�reflexió a minket körülvevő (társadalmi, kulturális) valóságra. A filozófus közvet-
lenül a Művelt Nagyközönséget szólítja meg az írásával; a reflexió természetes közege 
a minden olvasó számára egyformán könnyen elérhető kulturális sajtó, ezen belül is 
elsősorban a kulturális folyóiratok világa. Az ilyesféle szövegek egymás társaságában 
érzik magukat a legjobban, ezért a filozófus, ha teheti, kötetté szerkeszti őket: egymás 
közvetlen kontextusában világosan kirajzolják a szerző gondolkodásának változásait, 
egyszerre több különböző aspektusból is megvilágítják a filozófiai reflexió természetét. 
A filozófia ebben a felfogásban nem (vagy nem elsősorban) a magyarázatbizniszben 
utazik, ezért a filozófus megszólalásmódját más normák, más konvenciók vezérlik. Az 
érvelés transzparenciájánál és a lényegretörő kifejtésmódnál jóval többet nyom a latban 
a filozófiai reflexió eredetisége, a lehetséges filozófiai kapcsolódási pontok újszerűsége (a 
viszony más filozófusok munkáival e felfogás szerint soha nem eleve adott, hanem min-
dig „kidolgozandó”!), valamint a szövegben megszülető álláspont fogalmi rétegzettsége, 
sokrétűsége. Természetesen nem arról van szó, hogy a filozófia ebben a felfogásban el-
vesztené a kapcsolatot a valósággal (hiszen a reflexió a valóságra vonatkozik, esetenként 
annak megváltoztatását irányozza elő), és nem is arról, hogy a filozófia teljes mértékben 
hasonulna az irodalomhoz (a filozófiai reflexió más természetű, mint az irodalmi, mert 
nem a fikciót választja eszközéül, és nem elsősorban az imaginatív képzeletre kíván 
hatni). Hanem arról, hogy a filozófiai reflexiót megjelenítő szöveg értéke azon méretik 
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le, milyen fontos „belátásokhoz” juttatja el az olvasóját, ezek hogyan illeszkednek más 
korábbi (filozófiai, irodalmi) szövegek „belátásaihoz”, és mennyiben visznek közelebb 
bennünket bizonyos társadalmi és kulturális jelenségek értelmezéséhez�(nem pedig ma-
gyarázatához).

Érdekes módon itt hasonló kettősséggel találkozunk, mint korábban. A szaktu-
dós-filozófus megtehetné, hogy eltekintsen a magyarázati „előzményektől” – a fogalmak 
aggályos definiálásától, a problématér felderítésétől, stb. –, és mindenfajta előkészület 
nélkül közvetlenül a részletprobléma és a javasolt megoldás ismertetésébe fogjon, ál-
talában mégsem spórolja meg ezt a feladatot. Hiába feltételezheti, hogy a megcélzott 
olvasók jól ismerik a tudományos kontextust, a félreértés kockázata túl nagy, és ezt a 
kockázatot amúgy is érdemes a minimumra csökkenteni. A reflexió filozófusa éppen az 
ellenkező helyzetben van. Elvileg nem tehetné meg, hogy in�medias�res kezdje az írását, 
és nagy fogalmi ugrásokkal, gyorsan haladjon előre, mivel a Művelt Nagyközönség bel-
sőleg rétegzett, a szöveg potenciális olvasótábora eltérő tájékozottságú és érzékenységű 
emberekből áll – mégis (gyakran) megteszi.

Ennek alighanem az az oka, hogy a reflexió filozófusa abból indul ki: a filozófiai 
diskurzus nem problémamegoldó, érvelő tevékenység, ahol a megszólalások koreográfiája 
a vita érdekében szigorúan szabályozott, hanem a kérdéseket folyamatosan újrafogal-
mazó értelmezések dialógusa, amely már�mindig� is� zajlik. Olvasóként belépni ebbe a 
dialógusba csakis komoly értelmezői tevékenység révén lehetséges – pontosan ez lenne 
a filozófia lényege. A filozófiai reflexió fogalmai újrakonstruálják a valóságot, ám ehhez 
az újrakonstruált valósághoz csak az interpretáció segítségével juthatunk el; végső soron 
maga az újrakonstruálás is az interpretáció közegében történik meg. Az udvarias filozófus 
nem „vezeti be” olvasóját a gondolatmenetébe, nem rögzíti „mesterségesen” a használt 
fogalmak jelentését, elvágva ezzel a lehetséges fogalmi kapcsolatokat más szerzők gondo-
latmeneteivel, mert ez olyan lenne, mintha az udvarias körhinta-tulajdonos szándékosan 
alacsony fordulatszámra állítaná a körhintát. (A reflexió némely filozófusa – őket Bagi 
„strukturalistáknak” nevezi52 – mindehhez azt is hozzáteszi, hogy a jelentések rögzítése 
amúgy is hiábavaló vállalkozás, a körhinta mindenképpen a legmagasabb fordulatszámon 
forog. Legfeljebb becsukhatjuk a szemünket, de akkor meg miért ülünk körhintára?)

Ha körülnézünk a mai filozófiai palettán, azt látjuk, hogy a filozófia szaktudo-
mányos modellje elsősorban az analitikus filozófusok és kisebb részben a fenome- 
nológusok körében népszerű (természetesen a kivételeket és megszorításokat napestig 
sorolhatnánk), a reflexió filozófusai pedig elsősorban a kontinentális tájékozottságú 
társadalom-, történet- és művészetfilozófusok közül kerülnek ki. (Nehezíti a dolgunkat, 
hogy a filozófia módszertani kérdései mindkét modellen belül más és más módon 
jelennek meg. Egy szakfilozófus talán nem tartaná fogalmilag elég alaposnak e két 
modell fenti megkülönböztetését, a reflexió filozófusa pedig úgy érezné, hogy az túl 
kevés ponton kapcsolódik a filozófia korábbi önmeghatározási kísérleteihez.) Bagi Zsolt 
értelemszerűen ez utóbbiak, a reflexió filozófusai közé tartozik.

Ám van egy további lényeges különbség is a két modell között, amely alapvetően 
meghatározza, milyen játékszabályok szerint kell olvasnunk a szóban forgó filozófiai 
szövegeket. Aki szaktudományként műveli a filozófiát, és emellett úgy gondolja, hogy a 
filozófiának saját területe van, amely többé-kevésbé elkülönül a természet- és társadalom-
tudományok területétől, jellemzően a hétköznapi� intuícióink�vizsgálatára vállalkozik, 
vagy legalábbis abból indul ki. „Filozófia előtti”, természetes meggyőződéseink gyakran 
inkonzisztensek egymással. Például úgy gondoljuk, hogy kizárólag olyan dolgokért vi-
selhetünk morális felelősséget, amelyek felett befolyást gyakorlunk, mégis rendszeresen 
erkölcsi bírálat tárgyává tesszük egymást szándékolatlan mulasztásainkért. Vagy: egyfelől 
úgy gondoljuk, hogy a fizikai tárgyak változnak az időben, és e változás során azonosak 
maradnak önmagukkal, másfelől pedig magától értetődően igaznak tartjuk, hogy ha két 
dolog azonos egymással, akkor a két dolog valamennyi tulajdonságában megegyezik 
egymással. A szakfilozófus megoldást kínál a problémára: hatásos érvek segítségével 
megmutatja, hogy mely hétköznapi meggyőződéseinket kell feladnunk az inkonziszten-
cia megszüntetése érdekében.53

A reflexió filozófusától mi sem idegenebb, mint a hétköznapi intuícióink vizs-
gálata. Talán nem is hisz ezeknek a létezésében (mondván, hogy nincsenek történeti 
változásoktól mentes és a kulturális környezettől független, természetes „adottságok”), 
de az egészen biztos, hogy nem érdekli különösebben a dolog. Ami valóban fontos 
számára, az a kultúra és a társadalom története mint�reflexiók�szakadatlan�sorozatának�
története. Ezek a reflexiók, mint láttuk, a művészetek és a filozófia közegében mennek 
végbe, nem pedig az egyéni tudatban. Természetesen kapcsolatban állnak az egyéni 
tudatokkal, de hogy milyen természetű kapcsolatról van szó, nehéz eldönteni; vagy 
legalábbis filozófusa válogatja, hogyan is kellene elgondolnunk ezt a kapcsolatot. A 
sztenderd (mondjuk: hegeliánus) elképzelés szerint, s legtöbbször Bagi is ebből látszik 
kiindulni, a valóság filozófiai vagy művészeti reflexiója – magasabb fogalmi szintre 
emelve – kifejezi a szubjektum mint egy sajátos társadalmi csoporthoz (történelmi 
korhoz, kultúrához stb.) tartozó szubjektum világnézetét; az ő sajátos világértelmezé-
se e reflexió révén artikulálódik. Egy másik (mondjuk: marxi vagy althusseri) elgondo-
lás szerint a valódi filozófiai és művészeti reflexió közvetlenül visszahat�a társadalmi 
valóságra, amelyből származik, és társadalmi cselekvéssé, „anyagi hatalommá” válva 
megváltoztatja a „fennállót”. Bagi mindkét elképzelést beépíti a gondolatmenetébe. 
Egyfelől azt is valódi reflexiónak tekinti, ami értelmezése szerint csupán társadalmi 
csoportok (vagy a szerinte radikális kritikára szoruló „korszellem”) világnézetének 
filozófiai vagy művészeti kifejeződése – másfelől viszont a francia Althusser-tanítvá-
nyok, Jacques Rancière és Alain Badiou műveit elemző tanulmányaiban („Jacques 

52 Ezzel a szóhasználattal a szerző feltehetőleg azt szeretné sugallni, hogy a posztstrukturalizmus lényegét 
tekintve folytonos a klasszikus strukturalizmussal.

53 Elterjedt félreértés, hogy az analitikus szakfilozófus a hétköznapi intuícióink védelmére�vállalkozna. A 
kortárs metafizikai elméletek többsége revizionista: ezek a teóriák „lényeges pontokon helyesbíteni, fino-
mítani” akarják természetes meggyőződéseinket (Tőzsér János: Metafizika, Budapest: Akadémiai Kiadó, 
2009., 21). Az ilyesféle elméleteket előterjesztő filozófusoktól elvárjuk, hogy egyfajta „error theory”-val 
is előálljanak, amely magyarázatot ad a természetes gondolkodásunk szisztematikus tévedésére. (Aztán 
persze időnként előállnak ilyennel, időnként nem.)
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Rancière: Esztétika és politika”, „A tett testvérisége”) határozottan kiáll a produktív, 
radikálisan újat létrehozó reflexió szükségessége mellett.54

A reflexív filozófiát, akárcsak a szakfilozófiát, szigorú játékszabályok szerint műve-
lik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos kérdéseket nem érdemes feltenni, mert 
a szövegek úgysem adnak rájuk választ. Ilyen kérdés lenne, hogy mi igazolja a kapcsola-
tot a filozófiai reflexió állítólagos alanya (például: „a modernitás”, amelyen általában azt 
értjük: „a modernitás embere”) és a filozófiai reflexió között. Másképpen fogalmazva: 
honnan tudjuk, vagy miért kellene elhinnünk, hogy a kérdéses reflexió valóban le van 
horgonyozva a valóságban (a valóságról szól és abból származik). Vajon szólhat-e a filo-
zófiai reflexió a valóságról, ha nem tudjuk, és nem foglalkozunk vele, hogy a használt 
fogalmak hogyan „fordíthatók le” többé-kevésbé empirikus fogalmakra? Vajon származ-
hat-e a filozófiai reflexió a valóságból, ha nem tudjuk, és nem is szeretnénk tisztázni, 
pontosan kinek a „tapasztalatából” és milyen absztrakciós lépések révén kaphatjuk meg 
azt a „tapasztalatot”, amelyet a filozófiai reflexió során fogalmilag artikulálni próbálunk?

Jogos kérdések, de a reflexió filozófiájának nyelvén nem tudunk rájuk választ adni; 
ezért feltenni sem érdemes őket. (Hiszen ez azzal lenne ekvivalens, hogy megkérdője-
lezzük az alapvető játékszabályokat – ami nem értelmetlen dolog, de messzire vezető 
módszertani vitát nyitnánk vele.) Egy biztos, annyit azért elvárhatunk a reflexió filozó-
fusától, hogy elemzése empirikusan lekövethető� legyen: tegye hozzávetőleg világossá, 
melyek azok a konkrét társadalmi és kulturális jelenségek, amelyekben a szóban forgó 
filozófiai reflexióban artikulálódó világnézet megnyilvánul. (Megengedve persze, hogy e 
jelenségeket mint értelmezett�jelenségeket végső soron, a szó szigorú értelmében maga 
a reflexió hozza létre. Alighanem ez az a feltevés, amelyet a reflexió filozófusának ellen-
felei a leginkább vonakodnának elfogadni.)

Akárhogy is, a reflexió filozófusának szembe kell néznie egy – részben más ter-
mészetű – nehézséggel is, amelyet immár nem tud általános módszertani elvekre hi-
vatkozva elhessegetni. Amikor azt mondjuk, hogy a filozófiai reflexió egy „magasabb” 
fogalmi szintre emelve kifejezi emberek egy (tetszőleges) csoportjának világnézetét, meg-
határozza a csoportot alkotó szubjektumok identitását, artikulálja az ő világban-létük 
sajátszerűségét (stb.), akkor a reflexió mindenképpen valami olyasmit csinál, amire a 
szubjektumok a hétköznapok során ebben a formában nem képesek, vagy legalábbis 
nem éreznek rá indíttatást, hogy megtegyék. Ami azt jelenti, hogy gondolatmenetünk 
valamilyen formában mindig tartalmazni fogja „a filozófus beszél a szubjektum helyett” 
mozzanatát, bárhogy próbáljuk is ezt a tényt finomítani vagy elleplezni.

A probléma nem ismeretelméleti és módszertani, hanem ideológiai (ha tetszik, 
világnézeti) jellegű. Mások helyett vagy mások nevében beszélni mindig valamifajta 
legitimációt igényel. A művészet esetében ez a legitimáció többé-kevésbé adott. Persze a 

műalkotáson is számon kérhetjük, hogy miért pontosan így artikulálja a világban-létün-
ket, ám a művészetfogyasztás gyakorlata részben arra a (kimondott vagy kimondatlan) 
elvre épül, hogy a művészetnek sajátos eszközei vannak az igazság feltárására. Olyan 
eszközök, amelyek a befogadónak mint�befogadónak nem állnak rendelkezésére a hét-
köznapi (értsd: esztétikai tapasztalattól mentes) élete során. Ráadásul kettőn áll a vásár: 
a művészi igazság a műalkotással való találkozásból születik meg; a befogadó szabad 
döntésén alapul, hogy igényt tart-e erre a találkozásra. A filozófia esetében viszont, 
gondolhatnánk, hiányzik ez a legitimáció. Mindnyájunk számára elvileg adott a lehe-
tőség, hogy fogalmilag artikuláljuk a viszonyunkat a világhoz, hogy meghatározzuk az 
identitásunkat, és rögzítsük cselekedeteink szándékolt értelmét. Mi több, ezt többé-ke-
vésbé rendszeresen meg is tesszük; igaz, ehhez általában a hétköznapi, „természetes” 
fogalmi sémánkat használjuk. És sokan közülünk kimondottan kényesek vagyunk rá, 
hogy szabadon megválaszthassuk az identitásunkat, valamint ezt a jogot senki ne vitassa 
el tőlünk.

Bagi Zsolt – a reflexió oly sok más filozófusához hasonlóan – abból indul ki, hogy 
a filozófia legitimációja továbbra is adott. Hiszen részt venni a kultúra folyamatában, 
ezen belül is a filozófiai szövegek értelmezésében, pontosan annyi,�mint elvárni a fi-
lozófustól, hogy (számunkra revelatív módon) fogalmilag artikulálja a társadalmi és 
kulturális valósághoz fűződő tevékeny viszonyunkat, s magunk által sem feltétlenül 
ismert összefüggésekre nyissa rá a szemünket. Ráadásul Bagi szerint, mint láttuk, a 
valódi filozófiai reflexió produktív, azaz „olyan kérdésre ad választ, amelyet még fel sem 
tettek” (163). Így fel sem merül, hogy a filozófus valaki más helyett beszélne; a probléma 
tehát csupán a szerző „kordiagnózisával” kapcsolatban vetődhetne fel, ha egyáltalán 
felvetődik.55

Összefoglalva: Bagi kritikai filozófiát művel, ahol is a kritika mozzanata egyszerre 
kétféle módon jelenik meg. Egyrészt a szerző számot vet a valóság olyan létező filo-
zófiai reflexióival („a modernitás nagy projektje”, „társalgási kultúra” stb.), amelyek 
nem�feltétlenül vágnak egybe a kérdéses szubjektumok önmeghatározásával. Másrészt 
explicit bírálat tárgyává teszi ezeket a reflexiókat, mondván, hogy az általuk meghatáro-
zott társadalmi valóság védtelenné vált a „barbársággal”, az emberellenes tendenciákkal 
szemben – s ez szerinte már pusztán a reflexiók fogalmi szerkezetének vizsgálatával is 
kimutatható. A kettős bírálat legitimitása a filozófia gyakorlatából ered: a filozófus a kö-
zösség azon tagja, aki a szubjektumok ön- és világértelmezésének fogalmi artikulálásával 
fenntartja a kultúra önmozgását. A bírálat az első értelemben kizárólag akkor lehet ön-

54 Mivel a szerző többször is hangsúlyosan szembeállítja egymással a pusztán „reflektáló” filozófiát és 
a „valóban konstruktív” filozófiát, feltehetőleg nem fogadná el azt a leírást, hogy ő reflexív filozófiát 
művel. Én a fentiekben tágabb értelemben használtam a „reflexió” kifejezést. Minden filozófus a reflexió 
filozófusa, aki szerint a filozófia feladata nyilvános gondolati reflexióval szolgálni a minket körülvevő 
társadalmi és kulturális valóságra – legyen ez a reflexió radikálisan újszerű vagy levezethető a gondolati 
előzményekből, változtassa meg a valóságot, vagy pusztán artikulálja a valósághoz fűződő viszonyunkat.

55 Érdemes észrevennünk, hogy amikor Bagi blogbejegyzései a történeti vízió jövő idejét jelenre cserélik, 
ismét csak élessé válhat a megszólalás legitimitásának kérdése. Ellentétben a tanulmánykötet „kordiag-
nózisával”, itt a szerző valóban szembenéz a problémával. Egyfelől világossá teszi, hogy bár tagja a „di-
ákmozgalomnak”, mégsem kíván annak ideológusaként megszólalni. Másfelől pedig olyan értelmezését 
adja a „diákmozgalom” cselekvésének, amely definíció szerint kizárja bármelyik résztvevő önmeghatáro-
zásának abszolutizálását, és annak rávetítését a mozgalom egészére. Az „integrált tömeg” nem képviseli 
egyetlen részének sem az érdekeit és ideológiai preferenciáit, hanem „viszonyt dolgoz ki a részeihez”, és 
felmutatja ezt a viszonyt, bármit jelentsen is ez, ezáltal gyakorolva kontrollt a hagyományos képviseleti 
demokrácia érdekképviseleti intézményeinek működése felett. Erre később még visszatérek.
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kényes, ha a korábbi reflexiókat kifejtő filozófiai vagy irodalmi szövegek és műalkotások 
légbőlkapott értelmezésén alapul – Bagi pedig komoly filológiai apparátust mozgat értel-
mezéseinek alátámasztására. Hiába hivatkozunk tehát az önmeghatározás szabadságára, 
ez csupán „külső” kritika marad: a reflexió filozófusai szerint a valódi önmeghatározás 
a filozófia és a művészet, azaz a�kultúra�közegében�megy végbe. Nem pedig az egyéni 
tudatban vagy a nyilvános politikai közbeszédben; mindaz, ami ez utóbbi szférákban 
történik, csupán másodlagos és tünetértékű a világértelmezésünk szempontjából, amely-
nek részleges „kidolgozása” a filozófiára és a művészetekre hárul.

Meglehetősen extrém elképzelés, szó se róla. Legalábbis annak fényében, amit ma-
napság a kultúra és a kulturális iparágak működéséről tudunk, vagy tudni vélünk. Az ér-
telmező és ízlésközösségek, illetve a tagolt politikai érdekek világában a kritikai filozófia 
legitimitása többé már nem magától értetődő. Bármennyire berzenkedik is ellene Bagi, 
a nyilvánosság terében minden megszólalás óhatatlanul vitaszituációba helyezi önmagát 
– így a kritikai filozófusé is. Az „erős” értelmezések nemcsak egyszerűen alátámasztásra 
szorulnak, de a filozófusnak azt is el kell tudnia magyarázni, miért érdemes figyelnünk 
rá – akkor�is, ha amúgy nem szeretnénk rábízni ön- és világértelmezésünk fogalmi arti-
kulálását a kritikai filozófiára. („Semmit rólunk nélkülünk!”, skandálták a diákok tavaly 
decemberben; a liberális demokrácia hívei sem mondhatnak mást.)

A Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�tanulmányai nem tekintik feladatuknak a kriti-
kai reflexiós filozófia önmeghatározásának védelmét. Paradox módon mégis kiprovokál-
ják ezt a vitát, méghozzá a megszólalásmódjukkal. Tartalom és forma klasszikus egysége: 
a reflexió közegeként tételezett kultúra egységes közösségét megszólító filozófia nem�is�
lehet�más, mint kritikai filozófia. Hiszen ez a közösség immár nem létezik, a kritika pe-
dig e nem létező kulturális közösség valamiféle újrateremtését szorgalmazza, erre nézve 
fogalmaz meg komolyan vehető filozófiai javaslatot. Beszéljünk hát végre a tartalomról!

2. Fecseg a felszín, hallgat a mély: 
a modernitás nagy projektjétől a társalgás kultúrájáig

Bagi számára az origó „a modernitás nagy projektje”. A „modernitás” itt nem korszak-
jelölő fogalom („a modernitás mint korszak kevéssé érdekel”, jegyzi meg a szerző a 21. 
oldalon), hanem olyan terminus, amely egymással összefüggő, egymásra épülő filozófiai 
és művészeti reflexiók sorozatát jelöli, amelyek valamiképpen hasonló módon artiku-
lálják világban-benne-létünket. Az absztrakt elemzés azonban mit sem ér történeti vízió 
nélkül; a szerző egy jól bevált, mindenki számára ismerős történetsémát hív segítségül: 
a fokozatos hanyatlás és összeomlás történetsémáját.

A kiindulópont a felvilágosodás „emberképe”, ahogyan az a korszak társadalom- és 
művészetfilozófusainak munkáiban megjelent, artikulálódott. A cselekmény a felvilá-
gosodás „dialektikája” vagy „önkritikája”, tehát a felvilágosodás fokozatos korrekciójá-
nak (értsd: visszavonásának), önfelszámolásának folyamata. A dramaturgiai csúcspont 
az a pillanat, amikor a szerzővel együtt felismerjük, hogy a felvilágosodás ellenfelei 
szép csöndben „kapun belülre” kerültek: a felvilágosodás korrekciós mechanizmusai 

nem szolgáltak megfelelő ellenszerként, így a modern (vagy posztmodern) társadalmak 
kénytelen-kelletlen (de leginkább: öntudatlanul) „kapituláltak a barbárság előtt” (33). E 
szorongatott helyzetben nincs más hátra, mint hogy új javaslattal álljunk elő, amelynek 
révén megmenthetjük a felvilágosodás önmeghatározásának bizonyos lényegi elemeit, 
visszatérhetünk a modernitás nagy projektjéhez – annak hibáit gondosan elkerülve. Ez 
a mi munkánk, és nem is kevés.

A modernitás nagy projektjének központi eleme a Bildung, az ember emberré 
(azaz „nembeli emberré”) nevelése, amelynek révén a szubjektum „emancipálódik”, 
saját erejéből, önmagára támaszkodva megteremti autonómiáját. Az esztétikai nevelés 
programja során az egyén megszabadul minden partikularitásától, mintegy „univerzális-
sá” válik, s ez lehetővé teszi számára, hogy a többi emberben is megpillantsa mindazt, 
ami őket lényegileg emberré teszi. Ez a közösen felismert univerzális lényegiség az, ami 
a demokratikus politikai közösséget mint természetüktől fogva egyenlő individuumok 
közösségét megalapozza. Az autonóm individuum univerzális jogelvek alanya. (Nem 
természetjogról van szó: először az emancipáció révén meg kell teremtenünk az au-
tonómiánkat, hogy e jogelvek alanyaivá válhassunk!) A szintén általános elvek alapján 
működő politikai intézményrendszer biztosítja a közösségi érdekek érvényesülését, a 
közösség ügyeit érintő döntések racionalitását.

Az egységes irodalmat, és úgy általában véve az irodalom autonómiáját az esztétikai 
nevelés projektje hozta létre és tartotta fenn (47). A művészet célja az emancipáció, az 
ember emberré nevelése, nem pedig a szórakoztatás, ezért e koncepció értelmében „az 
esztétikumban nincs szabad választás” (49): az esztétikai ítélet szükségképpen általános, 
s nem lehet pusztán partikuláris ízléspreferenciák kifejeződése. (Következésképpen a 
valódi művészettől messzemenően idegen a piac logikája: nem esztétikai élvezetet vá-
sárolunk jól meghatározott szerződéses viszonyok között, hanem komoly munkával 
nembeli emberré neveljük magunkat a műalkotással való találkozás révén.) A művészet 
persze csak akkor lehet alkalmas az emancipáció céljaira, akkor lehet „abszolút művé-
szet” (151), ha az univerzális emberi sajátszerűségeket mutatja fel, s mintegy leképezi 
az autonómia kiküzdésének nagy történetét. A művészet alapstruktúrája a prózairoda-
lomban az elbeszélés, a költészetben az emberi lényeget kreatív módon megnyilvánító 
szimbólum vagy metafora, a képzőművészetben pedig általában véve az elszakadás az 
analógiától, a „természetes” hasonlóságtól, s ehelyett az önteremtés sajátos lehetőségei-
nek felmutatása és gyakorlása. (A Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�három írást szentel 
a modernizmus festészeti alakváltozatainak és a modernista projekt „önkritikájának”. 
A szerző részletesen bemutatja Merleau-Ponty Cézanne-értelmezését, valamint hossza-
san elemzi „a magyar modernizmus egy lehetséges útját, egy be nem váltott ígéretét”, 
a Nyolcak művészeti törekvéseit. Erre hamarosan visszatérek, s megmagyarázom, mit 
jelent, hogy a festészet „felmutatja az önteremtés lehetőségeit”.)

A modernitás nagy projektje, miközben az univerzális emberi lényegiség kidolgozá-
sát célozza, komoly szerepet szán a közösségnek, azon belül is a nemzetnek: „a nemzet 
[...] a modernitás egyik kísérlete volt arra, hogy létrehozza a társadalmiság általi önmeg-
határozás alapját” (18). A nemzeteszmében, amelyet a felvilágosult humanista „koz-
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mopolitizmus” hozott létre, „a nemzeti műveltség különössége közvetít az emberiség 
általánossága felé” (72). A karakteresen nem�etnikai, hanem kulturális nemzetfogalom 
tehát a modernitás jellegzetes terméke: a nemzethez tartozás nem születési előjog, ha-
nem az individuum nembeli emberré válásának keretfeltétele. Autonómiánk kiküzdése 
mindig egy sajátos, nemzeti műveltség közegében zajlik le. (Bagi nem tisztázza, hogy 
mindez a modernitás eredeti projektjének része-e, vagy inkább – mint sejthető – a mo-
dernitás egyik korrekciós lépésének feleltethető meg, de nincs különösebb jelentősége 
a dolognak.)

A színpad benépesült. Főszereplőnk az autonóm individuum, aki saját erejéből, 
szabad észhasználatára támaszkodva megteremti önmagát a Bildung (kulturális-esztéti-
kai nevelési) folyamatában, ezáltal nembeli emberré válik, s az így felismert univerzális 
elvek szerint létrehozza az egyenlő és szabad individuumok demokratikus politikai 
közösségét. A modernitás nagy projektjét tehát három központi elem definiálja: (a) 
szabad önteremtés, (b) esztétikai-kulturális nevelés, (c) az emberi lényeg univerzalitása. 
A modernitás felbomlásának folyamatában, tehát a felvilágosodás „dialektikájában” ezek 
az elemek külön-külön vagy együttesen megkérdőjeleződnek.

Bagi Zsolt nem filozófiai monográfiát írt; a Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�tanul-
mányai csupán a nagy történet egy-egy epizódját dolgozzák fel, így én is csak ezekről fo-
gok beszélni. Az egyik támadás a szabad önteremtés vagy önmeghatározás koncepciója 
ellen irányult. Bagi elemzése szerint a konstruktivitás kanti követelményének (az ember 
mindaddig „kiskorú” marad, amíg gondolkodását nem a saját értelme határozza meg, 
hanem valamilyen előzetesen adott séma) az önmeghatározás klasszikus német filozófiá-
ban kidolgozott modelljei nem tudtak megfelelni. Ezek ugyanis úgy próbálták leírni az 
önmeghatározás folyamatát, hogy abban így vagy úgy mindig szerepet kapott valamiféle 
előzetes adottság, amely „kibújt az önmeghatározás hatóköréből”. Ha mást nem is, ezek 
a modellek magát a „problémamezőt” adottnak veszik – pedig, idézi Bagi egyetértő-
leg Althussert, csak akkor beszélhetünk valóban radikális önteremtésről vagy tényleges 
konstruktivitásról, ha „még egy kérdés sémája sem adott előre”, tehát az önteremtés 
valóban a semmiből történik. („A kulturális identifikáció új modelljének alapvonalai”, 
22–24.) Önmeghatározásunk során olyan kérdésre kell választ adnunk, amelyet még nem 
tettek fel – és a „produktív” filozófiai szöveg pontosan ezt teszi (162–163).

Ez a kritikai elem Bagi számos írásában visszatér, és központi szerepet játszik majd 
az általa kidolgozott megoldási javaslatban. De álljunk meg egy pillanatra! Elfogadtuk 
a játékszabályokat, aláírtuk az olvasati szerződést. Ennek fényében nem teszünk semmi 
olyasmit, ami idegen lenne a szöveg szellemétől: például az önmeghatározás folyamatát 
– pláne a kultúra közegében lezajló önmeghatározásét! – nem próbáljuk megfeleltetni 
valamilyen konkrét pszichológiai folyamatnak. Arra sem kérdezünk rá, egészen ponto-
san mit is jelent, hogy a szubjektum ebben a folyamatban konstruálja�meg�magát mint 
autonóm közösségi individuumot. Ám a radikális konstruktivitás követelménye sajnos 
még így is puszta szómágiának tűnik. Bármi legyen is az önmeghatározási folyamat, akár 
egyéni, akár közösségi önmeghatározásról van szó, valami�mindenképpen előzetesen 
adott: ha más nem, az a cél, amelynek érdekében idioszinkretikus fogalmakat haszná-

lunk – tudniillik az, hogy meg szeretnénk határozni önmagunkat. A radikális konstruk-
tivizmus lehetetlenségével természetesen a Bagi Zsolt magyar hangján beszélő Althusser 
is tisztában van, ezért sietve hozzáteszi: a konstruktivitás követelménye csak annyit ír 
elő, hogy „a sematizmust megtisztítsuk a reprezentációtól”, ezért sem a „sémát”, sem a 
„problémamezőt”, sem a „meghatározási közeget” nem tekinthetjük előzetesen adott-
nak. Így a meghatározásnak lesz ugyan törvénye, ám ez a törvény „lokális lesz, és nem 
írható le szükségszerűségként”.

John R. Searle egy helyen azzal a szlogennel jellemzi vitapartnere, Jacques Derrida 
retorikai stratégiáját, hogy az „út az izgalmastól a banálisig és vissza” (Mire nem jó az 
irodalomelmélet?, fordította Gulyás Péter, Helikon, 2005/3., 279–308, 307). Azt hiszem, 
itt is hasonló manőverrel van dolgunk. A filozófus bejelenti, hogy csak akkor beszélhe-
tünk valódi konstruktivitásról, ha „még a kérdés sémája sem adott előre”; majd a magya-
rázatból kiderül, ez azt jelenti: az önmeghatározás abban�az�értelemben�lesz tökéletesen 
eredeti, hogy sajátos, újszerű, csak erre a célra használt fogalmakra támaszkodunk; majd 
megismétli, hogy a valódi konstuktivitás esetében még a „meghatározási közeg” sem 
adott előzetesen. A kritika tehát valójában arra a már-már banális észrevételre alapul, 
hogy a valódi önmeghatározás nem igazodhat semmilyen eleve adott fogalmi konst-
rukcióhoz, hiszen ebben az esetben a szubjektum már nem a rá és csakis őrá jellemző 
módon gondolná el saját magát – azaz neki kell megalkotnia önértelmezésének fogalmi 
keretét. De természetesen a fogalomalkotás általános (pszichológiai, logikai stb.) törvé-
nyei ilyenkor is ugyanúgy megelőzik a tevékenységet, mint a fogalomalkotás bármilyen 
más esetében.

A modernitás projektjének másik nagy kritikája a szabad önmeghatározás és az 
egyenlőséget biztosító univerzális elvek összeütközését célozta. Ha az individuum sza-
bad önmeghatározásának az lesz az eredménye, hogy „nembeli emberként” teremtjük 
meg önmagunkat, akkor az ember „mintegy természetének ellenében” válik egyénné 
(„A kulturális identifikáció új modelljének alapvonalai”, 11). Az ilyesfajta önteremtés 
egymással „egy formális törvény alapján egyenlővé tett” „egyen-személyek” létrejöttéhez 
vezet. Bagi nem magyarázza el részletesen, de feltehetőleg a következőről van szó. Az 
általános, alapvető emberi jogok mindenkit megilletnek nemtől, társadalmi helyzettől 
és bőrszíntől függetlenül. A jog és a törvény előtti egyenlőség azt jelenti, hogy a jog és 
a törvény nem érzékeny a hatályuk alá tartozó egyének sajátszerűségeire. Márpedig az 
individuum azonosságát pontosan ezek a szociokulturális tényezők teremtik meg. Ha 
az egyéneket általános jogelvek alanyainak tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy a politi-
kai közösséget az így és csak így meghatározott egyének konstituálják, akkor jelenkori 
konfliktusaink döntő többsége értelmezhetetlenné válik. Nem pusztán arról van szó, 
hogy ezek az univerzális elvek a valóságban nem univerzálisak. Hiszen ha így lenne, a 
modernitás nagy projektje nem kerülne veszélybe: a Bildung, az ember emberré nevelése 
biztosítaná, hogy minden ember felismerje, és identitásának részévé tegye ezeket az el-
veket. A probléma az, hogy ez az elgondolás szükségképpen „csonkolja” az individuum 
autonómiáját: az általános alany definíció szerint soha nem lehet azonos a konkrét, 
egyedi személyiséggel.
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Az olvasó ezen a ponton zavarban érezheti magát, és Bagi nem sokat tesz a zavar 
eloszlatásáért. Az alapvető emberi jogokra nem úgy szoktunk gondolni, mint olyasmire, 
amit a személyes identitásunk meghatározására használunk. Személyes identitásomat 
nem meríti�ki, hogy én mint az emberi nem tagja különböző univerzális emberi jogok 
hatálya alá tartozom. A probléma sokkal inkább az, hogy hogyan alapozhatók�meg ezek 
az alapvető emberi jogok, és pontosan milyen további jogok vezethetők le belőlük. Az 
univerzalitásigénnyel nem az a gond, hogy megszünteti az önmeghatározás szabadsá-
gát, hanem hogy bizonyos esetekben korlátozza. Való igaz, az alapvető emberi jogok 
híve úgy gondolja, az életformák sokszínűsége addig a pontig elfogadható, ameddig 
ezek nem veszélyeztetik az alapvető emberi jogok érvényesülését. Épp ezért szeretnék 
a liberálisok az alapvető emberi jogok és az azokból közvetlenül levezethető további 
jogok katalógusát meglehetősen szűkre szabni. Pontosan az életformák sokszínűségének 
és a kulturális identitásválasztás szabadságának fenntartása érdekében kívánják, hogy a 
törvény „vak” legyen hétköznapi életvilágunk számos elemére. (Erre írásom végén még 
egyszer visszatérek.) Természetesen nem azt állítom, hogy nincs probléma, vagy hogy 
jelenkori társadalmi konfliktusaink nagy része nem éppen az univerzális (vagy univerzá-
lisnak tételezett) jogelvek és a sajátos életformák, kulturális gyakorlatok összeütközésére 
lenne visszavezethető. Csupán annyit mondok: Bagi rosszul ragadja meg a probléma 
lényegét, amikor azt állítja, hogy az egyéneket, akiket „egy formális törvény alapján 
egyenlővé teszünk”, ezzel az emancipatorikus gesztussal elszakítjuk „valódi meghatáro-
zásuk közegétől”.

Bagi nagy elbeszélésében a felvilágosodás önkritikája az önmeghatározás „bírálatá-
val” próbált választ adni a problémára. A marxizmus, majd később a kritikai elmélet 
azt állította, hogy az önmeghatározás mindig valamely kulturális és politikai ideológia 
közegében megy végbe, ezért végső soron csupán az önmeghatározás látszatával van 
dolgunk: az ideológia hamis tudat, amely pusztán mechanikusan újratermeli a meglévő 
társadalmi különbségeket. (Ez azt jelenti, hogy ha egyszer megszüntetjük az önmeg-
határozás és az univerzális elvek közötti konfliktus társadalmi alapját, akkor maga a 
konfliktus is megszűnik, vélték a marxisták. A kritikai elmélet képviselői ellentétes kö-
vetkeztetést vontak le: nem-ideologikus önmeghatározásra kell törekednünk.) A „poszt-
modern filozófia” – Bagi feltehetőleg elsősorban a dekonstrukcióra és úgy általában véve 
a posztstrukturalizmusra gondol – ezzel szemben a stabil identitás lehetőségét kérdő-
jelezte meg. Téves az az elképzelés, hogy a szubjektum egy tudatos döntés révén képes 
lenne megteremteni önmagát, mivel a nyelv és a gondolkodás működése ki van téve a 
differencia állandó mozgásának: a jelentések folytonosan elkülönböződnek egymástól, 
az individuum pedig maga is részese ennek a mozgásnak. Az egyén csak akkor uralhatná 
a jelentéseket (és úgy általában véve az „értelmeket”), ha lenne a személyiségnek egy köz-
ponti, változatlan, szilárd „magja” – ám ezt a szilárd magot meg kell teremteni, aminek 
pedig pontosan az lenne a feltétele, hogy az „értelmek” mozgása legalább e rövid időre 
leálljon. Szilárd személyiségmag és a differencia megfékezése kölcsönösen feltételezik 
egymást: ha az egyik nem adott, a másik sem, és fordítva. (Természetesen nem szükséges, 
hogy ennyire színes-szagos történetet meséljünk a nyelvről és a szubjektumról. Józanabb 

pillanataiban a reflexió filozófusa csupán annyit tesz, hogy felhívja rá a figyelmünket: 
a „(poszt)modern ember” identitása ellentmondásokkal terhelt, töredezett és változé-
kony. Gondoljunk csak arra, hogy nap mint nap egymásnak ellentmondó társadalmi 
szerepeknek kell megfelelnünk; hogy akárhányszor csak élessé válik a kérdés, politikai 
közösségünk mely múltbeli cselekedeteiért kell felelősséget vállalnunk, egyáltalán mi az, 
ami e tettek és mulasztások közül valóban hozzátartozik a közösség múltjához, nos, 
ilyenkor rendre ad�hoc döntéseket hozunk. Stb.)

Bagi szerint a modernitás nagy projektjét nem tudjuk megmenteni e két korrek-
ciós javaslat révén, ugyanis a modernitás ellenségei (mindazon társadalmi gyakorlatok, 
amelyeket összefoglalóan a „posztfasizmus” címkéjével jelölhetünk) alkalmazkodtak az 
„ellenszerekhez”. Erre hamarosan visszatérek; előbb azonban vegyük szemügyre a pro-
jekt önfelszámolódásának harmadik döntő mozzanatát: a kulturális nevelés vagy képzés 
eszményének megsemmisülését.

Ez az eszmény, a Helyi� arcok,� egyetemes� tekintetek� tanúsága szerint, már régen 
a múlté, amit a kötetbeli írások hol letargikusan, hol érzékelhető ingerültséggel vesz-
nek tudomásul. Egyfelől mintha maga a művészet is lemondott volna az emancipáció 
lehetőségéről: a szükségszerűség helyett az esetlegesség vált a művek formaelvévé; az 
interszubjektív közösségi tapasztalatok megosztása radikálisan háttérbe szorult minden 
másféle művészeti törekvéshez képest; a műalkotások olyan befogadót feltételeznek, 
aki csupán saját, messzemenően személyes ízlésítéletét teszi a művek mércéjéül. Ám 
ez csupán a látszat. Bár Bagi nem magyarázza el, feltehetőleg úgy gondolja, hogy nem 
elsősorban magukkal a művekkel van baj (az általa elemzett irodalmi és képzőművészeti 
alkotások például nem adják fel teljes mértékben a közösségiség igényét, vagy legalábbis 
számot vetnek a problémával), hanem a műbefogadás tágan értett közegével. Azzal, 
hogy a művészettől sem a kritikusok, sem az olvasók nem�várják�el, hogy részt vállaljon 
az emancipáció folyamatában – mivel mély szkepszissel tekintenek a kulturális eman-
cipációra vonatkozó mindennemű javaslatra. A modernitás, tehát az „ígéretek kora” 
(Jacques Rancière kifejezése) utáni politika „lehetetlennek, elgondolhatatlannak, elkép-
zelhetetlennek, végül pedig nevetségesnek nevezte a Bildung�hagyományos tervezetét, és 
vele az emancipáció, a felszabadulás hagyományát” (33).

A Bildung�eszményének elhalványulása számos különböző okra vezethető vissza; 
Bagi nem veszi számba tételesen mindazon filozófiai és kulturális reflexiókat, amelyek 
ezt a helyzetet előidézték, inkább csak röviden (s helyenként kissé enigmatikusan) utal 
e feltehetőleg minden olvasó számára ismert fejleményekre. Biztosan nagy szerepet ját-
szott a folyamatban a „posztmodern” szkepszis különböző alakváltozatainak elterjedése. 
Ma már (állítólag) nem hihetünk benne, hogy egyetlen pillantással átfogható lenne a 
társadalmi és kulturális valóság egésze (lásd: a mai kor emberének hite megrendül a 
„nagy elbeszélésekben” mint értelemadó magyarázatokban) – márpedig az emancipáció 
ígérete egy ilyen pillantás lehetőségén alapult. A művészetet továbbra is az autonómia 
eszközének tekintjük, ám csupán a személyes autonómiáénak: az autonómia kanti igé-
nyét csak személyessé téve őrizhetjük meg (47). Ha a művészet a személyes autonómia 
kiküzdésének terepévé válik, akkor természetesen nem beszélhetünk többé az esztétikai 
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ítéletek általánosságáról; „minden erős, magát nem vitaszituációban elhelyező esztétikai 
vélemény mint intoleráns könyveltetik el” (45).

Részben más elgondolás, de mára legalább ekkora befolyásra tett szert az esztétikai 
autonómia gondolata: a művészet elveszti az autonómiáját, ha társadalmi-politikai célok 
szolgálatába állítjuk. Itt tehát nem a művekkel kapcsolatba kerülő szubjektum, hanem a 
művészetek autonómiájáról van szó. „A közösségi értékek nevében létrehozott, önjelölt 
ad�hoc�bíróságok”, idézi Bagi Zsolt Angyalosi Gergelyt, „egyszerűen inkompetensek 
irodalmi kérdésekben” (46). Egy harmadik elgondolás szerint senkinek nincs joga egy 
feltételezett emancipációs projekt irányából bírálat tárgyává tenni hétköznapi kulturális 
fogyasztásunkat: a kulturális piacon szerződéses viszonyok uralkodnak, és senki nem 
kötelezheti a szerződő felek egyikét sem a szerződés egyoldalú felmondására. (Érdekes 
módon ezzel a kritikával Bagi nem vet számot; írásom vége felé visszatérek a kérdésre.)

Mi marad a modernitás nagy projektjéből az esztétikai-kulturális nevelés eszménye 
nélkül? Bagi szerint nem sok, ám ami marad, az rendkívül veszélyes keveréket képez. A 
liberális képviseleti demokrácia hívei (a diagnózist konkretizálva: a magyar rendszerváltó 
értelmiség tagjai) dogmatikusan ragaszkodnak az individuális önmeghatározás szabad-
ságához, s vele együtt a minden véleményt megillető toleranciához. Továbbá elszántan 
„univerzalisták”: úgy gondolják, hogy a minden emberre egyformán érvényes „embe-
ri jogok” és „demokratikus értékek” érvényesülésének biztosításával, kikényszerítésével 
megelőzhetjük, hogy a 20. század tragikusan rossz válaszai után újból rossz válaszokat 
adjunk az emberi létezés alapkérdéseire, s végső soron visszatérhetünk a modernitás, 
a felvilágosodás eredeti célkitűzéseihez (164). A liberális demokraták, a rendszervál-
tó értelmiségiek „irtóznak a társadalmi jobbításnak még csak a gondolatától is” (32): 
abból indulnak ki, hogy az alkotmányos demokrácia intézményei, „a formális emberi 
jogok és általában az új társadalmi szerződés” (valamint az ezek révén szabályozott és 
formális keretek közé szorított szabad politikai verseny) mintegy maguktól megteremtik 
a szabad és egyenlő individuumok közösségét, amely közösségben minden egyén képes 
meghaladni születési korlátait, és saját ön- és világértelmezésének megfelelően keresheti 
a boldogulását.

Bagi szerint ez tragikus tévedés. A kötet központi tézise, amely valamilyen formá-
ban a szerző majd’ minden tanulmányában megjelenik: valódi társadalmi (értsd: kultu-
rális) emancipáció nélkül a modernitás nagy projektje bármilyen korrigált változatában 
eleve bukásra van ítélve. Sőt, ahogy a dolgok jelenlegi állása mutatja, már meg is bukott. 
A formális jogegyenlőség és az eszmék, érdekek szabad piaci versenye nem teremt de-
mokratikus közösséget: ezt a közösséget létre kell hozni, méghozzá produktív, forradal-
mi úton, az emancipáció eszközével (33). A liberális demokráciák jelenlegi állapotában a 
politika pártpolitikává, tehát „az államhatalom intézményi struktúrái közötti intrikává” 
(75) válik, a hatalom elosztásának gépezete „saját intézményes játékszabályait követi, 
saját ördögi körében forog, anélkül, hogy bármiféle kapcsolatba kerülne a polisszal, 
vagy a démosszal, a közösséggel és a sokasággal” (155). Széles tömegek szorulnak ki a 
politikából, a polisz közös ügyeinek intézéséből, mert nem jutnak politikai képviselet-
hez; Jacques Rancière megfogalmazásában ők „a közösség olyan alkotóelemei, a sokaság 

azon kommunikatív konfigurációi, amelyek a látható rendjének mindezidáig nem voltak 
részei” (156), akiknek tehát „nincs részük� a társadalomban, ám mégis a társadalmat 
konstituálják” (19).56 Bár helyenként ez nem válik világossá, mert Bagi általában nagyon 
„udvariasan”, a kritikai elemeket a minimumra szorítva rekonstruálja a rendszerkritikus 
filozófusok (Rancière, Badiou) gondolatait, szerinte nem�a felsőbb társadalmi osztályok 
elnyomó gyakorlata jelenti a legnagyobb problémát. Nem az a döntő pont, hogy a 
hatalom birtokosai, a „polgári” pártok képviselői nem engedik be a politikai térbe a 
körön kívülieket – ez legfeljebb csak következmény. A demokrácia kiüresedésének való-
di oka az, hogy a politikai közösséget formális univerzális elvek alapján egyenlővé tett 
egyének konstituálják, akik ennek következtében nem érzik sajátjuknak�a közösséget. 
Valódi önmeghatározásuk nem képezi részét annak, amiért ők a szóban forgó politikai 
közösség tagjává váltak. (Korábban már jeleztem: szerintem ez a diagnózis téves; még 
visszatérek a kérdésre.)

És a helyzet még ennél is sokkal rosszabb. A szocialista világrend bukása, tehát a 
„rövid 20. század” lezárulta óta eltelt időszakot két korszakra oszthatjuk. A „hipokrita 
kor” politikai közbeszéde – miközben „a másikhoz való viszonyt legjobb esetben is 
csupán toleranciaként, nem pedig felelősségként gondolta el”, és azt képzelte, hogy „a 
formális egyenlőségen alapuló jogok kimerítik azt, amit az otthonosan berendezkedett 
közösség egyáltalán adhat” (134) – még megpróbálta fenntartani „üres humanizmusá-
nak” látszatát. A „cinikus politika kora” azonban már a látszatra sem ad: „meg sem pró-
bál semmiféle humanista egalitarizmust tenni meg princípiumának” (134). Bagi ennek 
jelét véli felfedezni Merkel kancellár 2010. októberi potsdami beszédében („Az otthon 
konstrukciója”), de a kortárs magyar politikai kontextust elemző írásaiban is erre a 
következtetésre jut.

Elérkeztünk a dramaturgiai csúcsponthoz. Vessünk egy pillantást a színpadképre! 
A hipokrita, majd a cinikus politika korában a kultúra világa elszakadt a politikai 
marketingkommunikáció uralta társadalmi közbeszédtől, de itt is lezajlott egy fordulat, 
amely mintegy egylényegű a társadalmi valóság megváltozásával: az „újtársalgási” szerke-
zetváltozás. A modernitás nagy projektje Bagi víziója szerint eredetileg a barokk társal-
gási kultúrával szemben fogalmazódott meg – így nem meglepő, hogy annak lezárulta 
után ugyanoda érkezünk vissza. Természetesen nem változatlan formában: Bagi izgalmas 
tanulmányban elemzi, hogyan „fordította át” Petri György Molière Mizantrópját, a 
társalgási barokk egyik legfontosabb művét az „újtársalgás” nyelvére. A barokk udvari 
szalonok világa a szellemesség világa: a szellemes vitában és csevegésben bárki részt 
vehet, aki születési kiváltságai révén az arisztokráciához tartozik, s betartja a polgári 
jóízlés és moralitás normáit. (A társalgási barokk kultúrájában keverednek „az etikai és 
a társasági imperatívuszok”; a jó ízlésű úriember kineveti, mi több, gúnyosan kikacagja, 
azaz a normák „racionalitása alapján” megítéli és „rendre utasítja” a „normán túlról 

56 Érdemes megjegyezni: Bagi mélyen egyetért a kritikai elmélet gondolkodóinak diagnózisával, de meg-
oldási javaslataikat többségükben nem fogadja el. Rancière szerint az emancipációs gyakorlat lényege 
„az érzékelhető újrafelosztása” (188) a „politikai harc eszközével” (156) – Bagi ehelyett hangsúlyosan „az 
érzékelhető reintegrációjáról” (188) beszél. (Ezzel kapcsolatban lásd még a 59. jegyzetet.)
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érkezőt”; 122.) Petri Alceste-je ugyanúgy nevetséges figura, mint Molière-é, ám ő már a 
piac�metaforáját használva bírálja a társadalmi értelemben felelőtlen�értelmiségi társal-
gás, azaz „posztmodern kulturális nyilvánosság” világát. S benne Philinte attitűdjét, aki 
– a rendszerváltó értelmiség tipikus alakjaként – ironikusan tekint a politika világára, s 
„a homo�politicus�természetével velejárónak tekinti a protekció piacát, de maga inkább 
csak kihasználja azt és nevet rajta” (44). (Bagi annyira komolyan veszi a barokk udvari 
kultúra és a modernitás szembenállását, hogy kötetnyitó szellemes publicisztikájában 
[„A könnyed filozófiáról”] azt állítja: míg „a filozófia a modernitás nagy beszédmódja”, 
addig a szellemesség „premodern maradvány nyelvünkben”; 12. Hacsak úgy nem, gon-
dolja az olvasó.)57

Van-e okunk csodálkozni rajta, hogy a pusztán formális jogelvek alapján szerve-
ződő és kulturális önmeghatározását egy végső soron improduktív, dekadens kultúra 
közegében kidolgozó politikai közösség védtelenné vált a „posztfasizmus” terjedésével 
szemben? Aligha. Mint láttuk, a modernitás nagy projektjének „belső” kritikusai Bagi 
értelmezése szerint a kulturális önmeghatározás modelljének átalakítására tettek javas-
latot. A neo-marxizmus leckéje: a valódi önmeghatározás nem lehet ideologikus, tehát 
nem működhet a társadalmi különbségeket mechanikusan leképező és újratermelő ha-
mis tudatként, azaz valóban produktívnak kell lennie. (Vagy a marxizmus hagyományos 
elképzelése szerint: tudomásul kell vennünk, hogy az önmeghatározás mindig csupán 
látszat, a valódi társadalmi viszonyok puszta felépítménye.) A „posztmodern” filozófia 
leckéje: a kulturális identitás rögzíthetetlen, mivel minden értelemképződés ki van téve 
a differencia állandó mozgásának – az identitás dekonstrukciójában viszont a felvilá-
gosodás „megtartható igazságos állapotában”. (Bagi a fentebb már idézett, „Az otthon 
konstrukciója” című írásában Derrida „vendégszeretet”-filozófiáját állítja szembe Merkel 
kancellár „multikulti”-ellenes szavaival.)

A posztfasizmus mindkét leckét kitanulta. A posztfasizmus nem ideologikus, nem 
definiálható hamis tudatként – éppen hogy nagyon is produktív politikai mozgalom, 
amely „nem reprodukálja az adott társadalmi különbségeket, hanem létrehozza a társa-
dalom újfajta dezintegrációját” (20). Másfelől alaposan magáévá tette a dekonstrukció 
„belátásait”, amennyiben úgy tekinti, hogy a referencia szabadon áthelyezhető (81; gon-
doljunk csak a liberális, a rasszista vagy a jogvédő�karrierjére a hazai politikai közbeszéd-
ben). Az olvasó ezen a ponton már végképp elbizonytalanodna, mivel korábban úgy 
gondolta, bármit jelentsen is „az eredet eltörlődése” és „a jelentések elkülönböződése”, 
biztosan nem egyszerűen arról van szó, hogy bárki úgy használja a szavakat, ahogyan 
szeretné. De Bagi szerencsére hozzáteszi: valóban nem a differencia mozgásának kihasz-
nálásával van dolgunk (82). Ám ez a végeredmény szempontjából nem sokat számít: 
maguk a demokrácia hívei kezdték úgy használni a nyelvet, hogy a fogalmak radikálisan 

elveszítsék a kapcsolatot az eredetükkel, a posztfasizmus nyelvhasználata csak ehhez 
igazodott.

Miféle jószág a posztfasizmus? Bagi átveszi (és módosítja) Tamás Gáspár Miklós ka-
rakterizációját: olyan politikai mozgalom, amely antitotalitárius („nem kíván semmiféle 
egységet létrehozni”, ennyiben „toleráns, és maga számára is toleranciát követel”; 19) és 
nem�hierarchikus (egyszerűen a „mi” és az „ők” különbségével dolgozik). A posztfasiz-
mus végső soron egyetlen elemet őrzött meg a „klasszikus” fasizmusból: a „természetes 
adottságok” és „természetes különbségek” affirmációját – amivel természetesen a mo-
dernitás nagy projektjének lényegi elemét tagadja. S mivel a posztfasizmus nem kívánja 
közvetlenül lerombolni a liberális demokrácia intézményrendszerét, mi több, pontosan 
azt használja céljai elérése érdekében, a „humanista diskurzus” jobbára fegyvertelen vele 
szemben.

Terminológiai részletkérdéseken nem érdemes fennakadni, ezért ne kérdezzük meg, 
hogy vajon miért nevezzük „fasizmusnak” azt a politikai mozgalmat, amely a fasizmus-
nak mindössze egyetlen lényegi tulajdonságával rendelkezik. Fontosabb kérdés, hogy 
vajon mely valóban létező politikai mozgalmakra gondol a szerző – ám erre a kérdésre 
nem kapunk egyértelmű választ. Feltehetőleg a Jobbikról van szó (egy lábjegyzetben 
arról értesülünk, hogy „a 2008-as [valójában: 2009-es] európai uniós választásokon bizo-
nyos megyékben a lakosság 20%-a olyan pártra adta le szavazatát, amely nyíltan hirdet-
te a magyar nemzet társadalmi szerződésének semmisségét, másodrendű állampolgárrá 
degradálva a cigányságot”; 18), ám nem világos, hogy fenti leírás valóban tökéletesen 
illik-e erre a pártra. Vajon a liberális demokrácia intézményeinek tisztelete nem inkább a 
Jobbikétól karakteresen különböző, nyugat-európai szélsőjobboldali pártok politikájára 
jellemző?58 És a probléma másik oldala: a jellemzően kevert ideológiai profilú, nagy 
jobb- és baloldali gyújtőpártok időnként előszeretettel játszanak rá a különböző kispol-
gári szorongásokra (lásd a bevándorlóellenesség, a multiellenesség és a „piacvédelem” 
populista szólamait). Vajon ezek is a posztfasizmus megnyilvánulásai közé tartoznak? Az 
emberek közti „természetes adottságok” és „különbségek” meglétét hangsúlyozó (és így 
e különbségeket a politikai közbeszéd napi gyakorlatában fenntartó) populista retorika 
már „posztfasisztává” avatja a használóját?

Akárhogy is, Bagi víziója szerint a posztfasizmus szelleme mindinkább teret hó-
dít a fejlett és félperiférián lévő államokban, s egyetlen módon vehetjük fel vele a 
küzdelmet: a kulturális identifikáció új modelljének kidolgozásával. Nem meghaladni 
kívánjuk a modernitást, hanem – modellünkbe beépítve a felvilágosodás önkritikájának 
legfontosabb elemeit – visszanyerni a lényegét. A felvilágosodás nagy projektjét defini-
áló fogalomhármasságból (önmeghatározás – Bildung – univerzalizmus) Bagi szerint 
az univerzalizmustól kell megszabadulnunk; pontosabban szólva olyan (ön)meghatáro-
zásfogalmat kell kidolgozunk, amely lehetővé teszi a politikai közösség tagjai számára 

58 Mintha Bagi is utalna rá, hogy elsősorban nem a magyar kontextusról van szó („És ez a libertinizmus 
jelen van mind a sarkozyzmusban, mind a »harmadik út« bukott neoliberalizmusában, hogy a nyugat-eu-
rópai�posztfasizmusról már ne is beszéljünk”; 19, kiemelés nem az eredetiben), ám a vonatkozó szöveg-
részek oly homályosak, olyannyira nélkülöznek mindenfajta konkrétumot, hogy alig lehet eldönteni, 
pontosan mire is gondol a szerző.

57 Valójában Bagi ennél erősebbet állít: a filozófiai szöveg „reprezentálja a modernséget és annak harcát 
a szellemesség arisztokrata kultúrájával” – még akkor is, ha a filozófiai szöveg szerzője ezt nem ismerné 
el. „Nem ezt akarja mondani, ám mondja ezt is, legtöbbször anélkül, hogy tudná” (13). Kétségkívül szel-
lemes megoldás „a filozófiai szöveg cselére” hivatkozni, s ennek jegyében olyan állításokat tulajdonítani 
a filozófusoknak, amilyeneket ők nem állítottak, ám ez nem tartozik a legrokonszenvesebb módszertani 
javaslatok közé.
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az egyetemes elvek felismerését a Bildung�folyamatának eredményeként, de amely nem 
építi be ezeket az elveket a közösségileg meghatározott kulturális identitás alapszerke-
zetébe. A szerző metaforájával: „Új tekintetre van szükség. Facies� localis�universi: Az 
egyetemes arca, ahogy a helyünkről látszik” (7).

Milyennek kell lennie a kulturális önmeghatározásnak ahhoz, hogy ne válhasson 
a természetes adottságok és különbségek igazolójává, tehát „tökéletesen alkalmatlan 
legyen a fasizmus céljaira” (21)? Először is, mint láttuk, konstruktívnak kell lennie: 
az önmeghatározás csak akkor tud radikálisan produktív lenni, ha nem egy előzetes 
kérdésre adott válaszként gondolja el saját magát. Másfelől meg kell szívlelnünk a fel-
világosodás önkritikáinak tanulságait: az önmeghatározás nem lehet ideologikus�(tehát 
nem működhet hamis tudatként), valamint komolyan kell vennie, hogy a meghatározás 
előtt nem adott semmiféle szilárd szubjektum, amelynek önmagával való azonosságát 
az identifikáció kifejezné vagy reprezentálná. Az önmeghatározás tehát nem lehet rep-
rezentatív – mármint abban az értelemben, hogy nem gondolhatjuk el a differencia 
mozgása alól kivont, szilárd szubjektum önteremtő tevékenységeként. (Igen, ismét „az 
izgalmastól a banálisig és vissza” retorikai hullámzásával van dolgunk. Valójában Bagi 
csupán arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kulturális identifikáció modelljének számot 
kell vetnie az értelmek rögzíthetetlenségével, bármi legyen is az, s annak minden állító-
lagos következményével – így azzal, hogy tévedés vagy illúzió lenne egységes, önazonos 
szubjektumról beszélni. Mindenesetre elképzeltem, amint a szerző blogjának valamely 
józan olvasója a „Kik is vagyunk »mi«?” című bejegyzésben azzal a lakonikus kijelentés-
sel találkozik, hogy „A szubjektum halott, és én nem is szeretném itt kihantolni.” Nem 
vagyok benne biztos, hogy termékeny zavar kerítené hatalmába.)

A meghatározásnak továbbá lényegileg lokálisnak�kell lennie: mind a politikai kö-
zösségnek, mind a politikai közösséget alkotó individuumnak saját viszonyai révén kell 
identifikálnia önmagát. Ez nem csupán valamiféle „helyi színezetet” jelent, amellyel a 
politikai közösségek hozzájárulnak az egységes emberi nem sokszínűségéhez; hanem 
azt jelenti, hogy az önmeghatározás során nem adott előzetesen olyan univerzális séma, 
hierarchia, amelyben a közösség elhelyezhetné önmagát. (Bagi ezen a ponton – kissé ho-
mályosan – a Leibniz–Clarke levelezésre hivatkozik, és Leibniz mellett teszi le a voksát, 
aki a tér és az idő Newton-féle abszolút felfogását képviselő Clarke-kal szemben a tér és 
az idő relációs felfogása mellett érvelt. Tekintve, hogy Bagi elgondolása normatív jellegű, 
alighanem ez nem több, mint szellemes analógia.) A közösség és a közösség tagja nem 
valamivel vagy valakivel szemben�kell megfogalmazza saját magát, hanem valami mellett�
– és pontosan ez a valami az a sajátszerűség, amely megteremti az önazonosságát.

Mindez persze még nem elég, hiszen a lokális közösség hiába nem illeszkedik sem-
milyen globálisan meghatározott hierarchikus struktúrába, magán a közösségen belül 
továbbra is megjelenhetnek az autoritatív alá-fölé rendeltség különböző formái. (Bagi 
értelmezésében Foucault is erről beszél, amikor – implicit módon – a deleuze-i rizóma 
fogalmát bírálja: „a globális hatalmi struktúrák” valójában „a lokális hatalom terméké-
nek mutatkoznak”, ezért „a hierarchikus meghatározás kritikája még korántsem jelenti 
magának a hatalmi struktúrának a kritikáját”; 26–27.) Ezért az önmeghatározás révén 

létrejövő közösségnek integráltnak�kell lennie. Bagi az integritás fogalmának tisztázásá-
hoz Spinoza hatalomelméletét, illetve annak sajátos interpretációját hívja segítségül („A 
tömeg ereje és a társadalom integritása”). Spinoza szerint egy társadalom, pontosabban 
a társadalmat létrehozó tömeg akkor integrált, ha a társadalom vagy tömeg ingeniuma 
(szelleme) integrál minden különös életmódot: „megjeleníti” azokat és „általában véve 
viszonyt dolgoz ki hozzájuk” (189). Egy ilyen társadalom már bízvást nevezhető demok-
ráciának. Az integrált társadalomban a hatalom – amely Bagi értelmezésében mindig 
egylényegű az egyének hatalmával, hiszen abból származik – nem fordulhat önmaga 
ellen, viszont integráltsága folytán hatékonyan képes reagálni a környezet megváltozásá-
ra. Az ilyen társadalom tehát nem egyszerűen megjeleníti az életformák sokszínűségét, 
hanem éppen ebben, az életformák integrálásában áll az ereje.59

Bagi javaslatának legradikálisabb eleme a politika fogalmát érinti: a szerző egyetér-
tőleg idézi Alain Badiou megállapítását, miszerint a politika nem reprezentációs, kép-
viseleti viszonyban áll a szubjektummal, hanem az integrált tömeg cselekvését jelenti 
(166). Ahogy a szerző a blogbejegyzésekben kifejti, az intézményes hatalom soha nem 
képes produktív, radikális cselekvésre, hiszen az intézmények legfeljebb szabályozzák a 
társadalom tagjainak viselkedését, de nem hoznak létre új gondolatokat. A konstruktív 
önmeghatározás soha nem a politikai intézmények szférájában megy végbe – a politikai 
intézményrendszer jó esetben csupán igazodik az önmeghatározás „eredményeihez”. 
(És egyetlen feladata, hogy korlátozza a társadalom produktív erejét, nehogy az „saját 
integritása ellen forduljon”; 175.) Természetesen a tömeg cselekvése – amely egyszerre 
része és következménye az önmeghatározásnak – nem szükségképpen válik „autentikus 
eseménnyé” (167), gondoljunk csak a 20. század destruktív tömegmozgalmaira vagy a 
mai erőszakba torkolló tömegrendezvényekre. A tömeget – miként azt Bagi szerint Spi-
noza elemzése megmutatta – mindig a politikai képzelete irányítja. Pontosan ezért arra 
van szükség, hogy produktív, nem ideologikus, lokális közösségi önmeghatározás révén 
(és az emancipáció által e meghatározásba a közösség minden tagját bevonva) olyan 
politikai képzeletet hozzunk létre, amely megakadályozza, hogy a tömeg destruktívvá 
és antagonisztikussá váljon (168). A tömeg „autentikus cselekvése” az önmeghatározás 
részvételi formája; ebből persze nem következik, hogy az önmeghatározás fent jellem-
zett egyéb formáiról le kellene vagy le lehetne mondanunk.

59 Bagi értelmezése Alexandre Matheron könyvének (Individu�et�communauté�chez�Spinoza, Paris: Mi-
nuit, 1988.) gondolatmenetére támaszkodik, de a döntő ponton eltér attól. Matheron szerint Spinoza 
számára a hatalom elkülönülése, eldologiasodása jelentette a legfőbb problémát, s ennek elkerülésére 
dolgozott ki javaslatot. Bagi szerint viszont a spinozai modellben nincs értelme a hatalom elkülönülé-
séről beszélni. Talán éppen ez teszi a szerző számára oly vonzóvá Spinoza társadalomfilozófiáját. Ha a 
politikai hatalom valóban elidegenedhet a hatalom valódi birtokosaitól, ahogy például Jacques Rancière 
és a marxi ihletettségű rendszerkritikus filozófusok állítják, akkor a javasolt emancipációs folyamatnak 
valóban a politikai hatalom „visszaszerzésében”, az érzékelhető újrafelosztásában kell végződnie. Bagi 
ezt a receptet elutasítja, nem híve semmiféle antikapitalista világforradalomnak. Számára a forradalmi 
felszabadítás útja a társadalmi (re)integráció, nem pedig a politikai képviselettel nem rendelkező tömegek 
felkészítése a hatalom átvételére. („Nincs és ne is legyen globális antikapitalista forradalom”, írja Bagi az 
egyik blogbejegyzésében.)
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A 2012 decemberében indult diáktüntetések ilyesfajta „autentikus cselekvésnek” 
felelnek meg. A tömeg „nem idegen mintákat vesz át”, hanem „saját cselekvését hozza 
létre”: a tiltakozás sajátos formái – egyetemfoglalás, fórumozás, ironikus flashmobok 
stb. – kizárólag ehhez az ügyhöz tartoznak hozzá, nem képezik részét a társadalmi 
protestcselekvések szokásos repertoárjának. A tömeg integrált: a bázisdemokratikus 
döntéshozatali mechanizmusok révén a tiltakozó tömeg „arcot ad minden tagjának”; 
ezáltal, bár a tömeg „szükségképpen nem fejezheti ki minden egyes tagjának akaratát, 
de mégis képes megjeleníteni azt”. A tömeg „lényege” nem adott előzetesen: „azt, hogy 
micsoda a tömeg, csak a tett (és a hozzá vezető sokszor fárasztó folyamat: a fórum, a 
kooperatív munka) határozza meg”. (Ezért tévedés a diákmozgalmat bármiféle osztály-
harcos keretben elemezni; a tüntetők nem a középosztály érdekeit képviselik, hiszen 
nem képviselnek senkit, „nincsenek előre adott ideológiák, menthetetlenül ideiglenes 
egységüket csak a tett teremti meg”.) A tiltakozók megélhetik a cselekvés spontaneitásá-
nak szabadságát: a tett kizárólag a tömeg lényegéből fakad – és ezt a lényeget pontosan 
a kérdéses cselekvés hozza létre. A diákmozgalom jelentősége jóval túlmutat önmagán: 
mindaz, ami az elmúlt néhány hónapban történt, modellként szolgálhat más társadalmi 
csoportoknak a részvételi demokrácia megteremtéséhez, és különböző önmeghatározó 
lokális közösségek létrehozásához.

A történelmi helyzet megváltozása jót tett Bagi gondolatmenetének. Részlegesen 
valóra vált a vízió, s ez mintegy arra kényszerítette a szerzőt, hogy néhány részletet 
pontosabban is elmagyarázzon. A Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�olvasója még azt 
gondolhatta, hogy Bagi a képviseleti demokrácia rendszerét közvetlen vagy részvételi 
demokráciára szeretné cserélni. A blogbejegyzések tanúsága szerint javaslata jóval kevés-
bé radikális. A politikai közösség megteremtése és fenntartása valóban közvetlen cse-
lekvést vár el a közösség tagjától (ha nem is közösségteremtő utcai tetteket, legalább az  
emancipáció elősegítését!), és a valódi politika valóban nem intézményes közegben 
zajlik – ám ez összefér azzal, hogy a politikai közösség bizonyos ügyeit továbbra is kép-
viseleti alapon intézzük. Egy feltétellel: ha az önmeghatározó, lokális közösségek kont-
rollt gyakorolnak a képviseleti intézmények felett. Részvételi demokratikus elemekkel 
ellenőrzött képviseleti demokrácia, alighanem ezt ajánlja nekünk Bagi – legalábbis arra 
az időre, amíg a politikai képzelet meg nem változik annyira, hogy az összes képviseleti 
elemet kiiktathassuk a rendszerből.

Bagi gondolatmenete ezen a ponton lezárul, a nagy vízió minden eleme a helyére 
került. Illene azonban néhány szót szólnom a kötet azon írásairól is, amelyek egy-egy 
részletproblémát járnak körül, vagy a társadalmi és kulturális valóság egy-egy művészeti�
reflexióját elemzik. Nem tévesztve szem elől, hogy a szerző szerint a művészeti és a filo-
zófiai reflexiók közt nincs éles határ: mindkettő a kultúra önmozgásának jelensége – a 
kultúráé, amely a társadalmi emancipáció természetes eszköze és közege.

A szerző képzőművészeti tanulmányai (amelyek önálló alfejezetben kaptak helyet a 
kötetben) azzal az előfeltevéssel dolgoznak, hogy a képi ábrázolás különböző konven-
cióinak az érzékelés vagy általában véve a világ számunkra való adódásának sajátos mó-
dozatai felelnek meg. (Nem magától értetődő, hogy ez a módszertani előfeltevés helyes. 

A legtöbb kortárs művészetfilozófus egyetért abban, hogy minden műalkotás sajátos 
perspektívát nyit a világra, ám azt már közel sem mindenki fogadja el, hogy a művek 
e perspektívák segítségével szükségképpen azt modellezik, ahogyan a világ számunkra 
adódik vagy adódhat az észlelésben vagy a tapasztalatban.) Bagi rekonstrukciójában Mer-
leau-Ponty Cézanne festészetében találta meg a középutat az érzékelést a maga totalitásá-
ban megragadó, s ezáltal a dolok identitását eltörlő impresszionizmus, illetve a dolgokat 
azok transzcendentális lényegiségére redukáló kubizmus között („Maurice Merleau-Ponty 
festészet-elmélete [sic!]”). Cézanne festményei egyfajta „testi redukciót” hajtanak végre: 
az interszubjektív világot mint a testi érzékelés tárgyát mutatják fel, ezáltal elhelyezve a 
szubjektumot „az egymást másként, nem-énként felismerő és elismerő szubjektumok vilá-
gában” (108). A Nyolcak művészeti törekvéseit elemző tanulmány („Kernstok és Berény, 
az analógia kritikusai”) már közelebbről kapcsolódik a Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�
fő gondolatmenetéhez.60 Kernstok Károly és Berény Róbert – a modernitás annyi más 
festőjéhez hasonlóan – a konstruktivitás lehetőségeit kutatták: képeik elszakadnak a „ter-
mészetes” hasonlóságtól, hogy a „természetes” hierarchia megkérdőjelezésével és a saját 
törvényeknek engedelmeskedő testek mint autonóm formák ábrázolásával a konstruktív 
önteremtés képi megvalósítására tegyenek kísérletet. Berény azonban Bagi értelmezésé-
ben sokkal közelebb került a céljához, mint Kernstok: az ő festményei „nem csupán a 
transzcendens Forma létét kérdőjelezték meg, hanem az immanens formáét is, az emberi 
lényeg létét” (130) – ezáltal mintegy képileg megfogalmazva a radikális önmeghatározás 
és az univerzalizmus feszültségére vonatkozó filozófiai kritikát.

Az „Új magyar modernizmusok (A Nyolcak�a pécsi Modern Magyar Képtárban)” 
című kritika, talán a kötet egyik legjobb írása, más ponton kapcsolódik a szerző gon-
dolatmenetéhez. Bagi számára azért fontos a pécsi kiállítás, mert jó példával szolgál 
arra, hogyan lehet egy történeti nagyelbeszéléssel szemben, attól elszakadva, konstruktív 
módon létrehozni egy új, lokális elbeszélést. Jelen esetben: „a már kanonizált, már jól 
ismert történeti kategóriák illusztrálása”, tehát a magyar modernitás bevett történetének 
újramondása helyett hogyan lehet felmutatni, „miféle modernitást teremtett magának” 
a Nyolcak csoportja (116). A kiállítás „erős állítást” fogalmaz meg a tárgyával kapcso-
latban, s Bagi ezt „nem győzi ünnepelni”. A kötetben ezen kívül csupán egyetlen fenn-
tartások nélkül pozitív kritikát olvashatunk: a Horváth Viktor Török�tüköréről szóló 
recenziót („Mi, filológusok, a városunk és lakói”). A szerző ítélete szerint a kérdéses 
történelmi kalandregény legfőbb érdeme, hogy a szerepek felcserélésével – török világ 
Magyarországon egy török szemével –, valamint egy színpompás lokális tabló felmu-
tatásával – Pécs, amely „egyszerre formál át törököt és magyart, szerbet és olaszt” (88) 
– konstruktív módon „létrehoz egy olyan nézőpontot, amely azelőtt soha nem létezett” 
(86). (Bagi ezúttal sem állja meg, hogy az izgalmastól a banálisig vezesse az olvasót, majd 
visszatérjen az izgalmashoz. Írása elején bejelenti, hogy Horváth regénye „megváltoztatja 
a valóság értelmét”; később kifejti, hogy ez annyit tesz: a szöveg radikálisan új nézőpon-
tot teremt; végül megismétli: „a tét abban áll, ahogy a valóság [...] értelme megváltozik”.)

60 Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a Merleau-Ponty festészetelméletét tárgyaló tanulmány jóval 
korábban keletkezett, mint a többi írás: eredetileg 2002-ben jelent meg a Passim�hasábjain.
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Bartis Attila és Kemény István beszélgetőkönyve (Amiről�lehet), illetve Esterházy 
Péter Estije már közel sem részesül ennyire kedvező fogadtatásban. Erre nem is elsősor-
ban a kimondott értékítéletek alapján lehet következtetni, Bagi jellemzően tartózkodik 
az erős kritikai észrevételektől, ahogyan a filozófiai írásaiban sem szívesen kezdeményez 
vitát az elemzett szövegek szerzőivel – hanem a futó megjegyzésekből, utalásokból, 
és a hangnem megváltozásából.61 Kemény és Bartis „posztmodern humanista konzer-
vativizmusa” a szerző szerint „az egyetlen jelentős konzervatív kultúrpolitika a hazai 
szcénában” (73). A konzervativizmus ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a tárgyalt 
szerzők ragaszkodnak a modernitás esztétikai paradigmájához: továbbra is legitimációs 
eszközként tekintenek az elbeszélésre és a metaforára. Valamint a humanizmus érté-
keihez: a szilárd identitás képzetéhez, vagy ahhoz az elképzeléshez, hogy minden élet 
egyenrangú. „Modernisták egy posztmodern szituációban” (65) – ám Bagi szerint félő, 
hogy a nosztalgián kívül semmi más organikus eszközük nincs rá, hogy az elbeszélés 
vagy a metafora legitimációs erejét visszaszerezzék. Esterházy Péter regénye távolról 
hasonló problémával küzd. Az Esti�formája a fragmentum, a töredék. A fragmentum, 
Bagi elemzése szerint, „egészelvű”: „a töredékben az egész mindig kifejeződik vala-
milyen módon” (52). Az Esterházy-próza viszont már az első művektől kezdődően a 
tiszta esetlegesség világának irodalmi felmutatására vállalkozik. Ha jól értem, Bagi azt 
állítja: Esterházy Péter prózáját paradox módon egyszerre jellemzi az univerzalitásigény 
(egységes képet felmutatni a világról) és az esetlegesség tisztelete (ez a világ a tiszta 
esetlegesség világa). A fragmentum műfaja viszont megbontani látszik e törékeny és 
paradox egyensúlyt. A szerző részletes, „minuciózus” és „szőrszálhasogató” szövegközeli 
elemzéssel megmutatja, hogy az Esti�hogyan próbálja – akár a fragmentum műfajának 
ellenében, annak átalakításával – fenntartani ezt a termékeny ellentmondást, milyen 
szövegformálási technikák alkalmazásával teremti meg azt a szövegstruktúrát, amely 
elvezethet az esetlegesség irodalmi legitimálásához. Vagy valami ilyesmihez. Sajnos Bagi 
írása több ponton is leküzdhetetlen nehézségek elé állítja az olvasóját, helyenként csak 
távoli elképzeléseink vannak róla, pontosan milyen irányba is halad a gondolatme-
net. (Futólag itt is szóba kerül a társalgási barokk, ami nem meglepő: a szerző már a 
kötetnyitó írásban is utalt rá, mennyire jellemzőnek tartja, hogy „kortárs irodalmunk 
legszellemesebb alkotója arisztokrata”; 12 – ám ennek nem sok köze van a társalgási 
barokk filozófiatörténeti szerepéről máshol mondottakhoz.) Egy biztos: bármi legyen is 
a gondolatmenet végcélja, a kiindulópont erősen támadható. Az Esti�hosszabb-rövidebb 
szövegegységekből épül fel, idáig rendben is volna a dolog, ám miért kellene elfogad-
nunk, hogy ezek a szövegegységek töredékek?62

Bagi műelemzései a szó szigorú értelmében véve nem műkritikák: a szerzőt nem 
a mű által kiváltott esztétikai hatás, vagy maga az esztétikai tapasztalat érdekli, hanem 
a műben megtestesülő reflexió, illetve annak kapcsolata a társadalmi és kulturális való-

ság más filozófiai és irodalmi reflexióival. Mintha csak a modernitás szigorú kritikusát 
látnánk, aki nem kíván ízlésítéletekről vagy olvasmányélményekről vitázni. (Ennyiben 
talán pontosabb lenne esztétikai értékítélet helyett pusztán kritikai értékítéletről be-
szélni Bagi írásaival kapcsolatban.) Ezért jóval könnyebb dolga van, tudniillik nem 
kell mentegetőznie az esztétikai értékítélet hiánya miatt,63 amikor nyíltan teoretikus 
igényű kötetekről ír. Két ilyen írásról nem beszéltem eddig, ezek közül az egyik Nádas 
Péter Fantasztikus�utazáson�című esszékötetéről szól („A szimuláció kultúrája”). Bagi 
szerint Nádas közéleti megnyilvánulásainak recepcióját furcsa ellentmondás övezi: 
míg a szerző közvetlenül aktuálpolitikai nyilatkozatai és írásai rendre komoly botrányt 
váltanak ki a közvéleményben (persze elsősorban a jobboldali sajtóban), pedig Nádas 
ezekben pusztán a demokratikus intézményrendszer védelmét szolgáló konzervatív 
liberális javaslatokat fogalmaz meg, addig a valóban botrányos írásai visszhangtalanok 
maradnak. Ezek a szövegek azért botrányosak, mert teljességgel külsődleges nézőpont-
ból tekintenek az európai kultúrára, és ebből a „kozmikus, vad” perspektívából szem-
besítenek „a dolgok természetes racionalitásával” (75). Bagi részletesen megmutatja, 
mit ért Nádas azon, hogy a kelet-európai kultúra „szimulációs kultúra”, szemben „a 
disszimuláció nyugat-európai kultúrájával”. Nádas diagnózisa sok tekintetben közel 
áll Bagiéhoz, azzal a lényegi különbséggel, hogy az író nem fogalmaz meg közvetlen 
javaslatot a helyzet megváltoztatására – pontosabban szólva konzervatív liberális ja-
vaslatai nincsenek összhangban a diagnózisával. (Sajnos a kritika egyik bekezdéséből 
azt is megtudjuk, hogy a szimuláció és a disszimuláció világa egyaránt „referencia 
nélküli világot” hozott létre (77). Az olvasó ezen a ponton vakarni kezdi a fejét. A 
„referencia” szakterminus, jelölésviszonyt jelent; szavaknak és mondatoknak, esetleg 
gondolatoknak lehet referenciájuk. Bagi és/vagy Nádas tehát a megszokottól jócskán 
eltérő értelemben használja a „referencia” vagy a „világ” szót, vagy mindkettőt. Erről 
azonban a szöveg nem tájékoztat minket. És a 81. oldalon bekövetkezik a katasztrófa, 
a teljes terminológiai összeomlás: „A referencia�nélküli�világban olyan nyelv születik, 
amely nem egyszerűen átvitt értelmű, mást jelent, mint amit mond, hanem amelynek 
értelme bármit jelenthet, és csak az adott lokális kontextusban [...] dönthető�el�refe-
renciája.” [Kiemelések nem az eredetiben.])

Bacsó Béla Kiállni� a� zavart� című kötete azért fontos Bagi számára, mert az a 
műalkotással való találkozás karakteresen nem�reprezentációs modelljét dolgozza ki 
(„A megütközés esztétikája”). Bagi részletesen rekonstruálja a szerző gondolatmenetét: 
ismerteti a sajátos (hermeneutikai) észlelés- és nyelvelméletet, amelyre az antireprezen-
tacionalista tézis támaszkodik, majd megfogalmazza magát a tézist. A tézis szerint a 
műalkotás nem ábrázol�valamit, hanem megütköztet, és e megütközés révén a szubjek-
tumot arra kényszeríti, hogy újraértelmezze az észlelés és a nyelv világát. Bacsó tézise 
első pillantásra meglepő, és tökéletesen ellentmond hétköznapi tapasztalatunknak; 
mindennapjaink során úgy szoktuk gondolni, hogy a műalkotások ábrázolnak vala-

61 Erre Gács Anna is utalt – egyébként elismerő – kritikájában (Talpalatnyi hely, Élet� és� Irodalom, 
2012/43., 18).
62 Íme egy részlet a regényből, „A változás szerkezete” című rész: „Már túljártam életem felén, amikor 
egy szeles tavaszi napon eszembe jutott Esti Kornél, jutott Esti Kornél eszébe (írtam egy szeles tavaszi 
napon).” Azt gondolom, ez a szövegrész minden, csak nem töredék. 

63 Lásd például a Bartis–Kemény-kötetről szóló írás bevezetőjét: „Nem hozok példákat, mert egyáltalán 
nem szeretnék az olvasmányélményekről beszélni. [...] [É]n magam is nehéz helyzetben lennék, ha valaki 
azt kérdezné, jó-e a kötet” (62–63). 
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mit, szólnak valamiről. Bagi is érzékeli a problémát, s elmagyarázza, miről van szó: 
a megütköztetésnek modifikációi vannak, s a műalkotás annyiban speciális dolog a 
megütköztető dolgok között, hogy ő ábrázolóként ütköztet meg. Mindennek ellenére 
természetesen „a műalkotás esetében nem az a kérdés, hogy miként ábrázol valamit, 
hanem hogy miként jelenik meg a világban mint megütköztető” (148). (Igen, ismét 
bejárjuk a szokásos utat az izgalmastól a banálisig és vissza.) Ami ezt az írást összeköti 
a Helyi�arcok,�egyetemes�tekintetek�fő gondolatmenetével, az a reprezentáció kritiká-
ja: úgy tűnik, Bagi számára a reprezentációviszony (így vagy úgy) mindig valamiféle 
passzivitással jár együtt – legyen szó művészetről, kulturális önmeghatározásról vagy 
politikáról.64

Befejezésként szeretnék két általános megjegyzést tenni Bagi történeti víziójával kapcso-
latban. A részletkérdésekkel kapcsolatos fenntartásaimat már jeleztem, ezúttal csupán a 
gondolatmenet lényegére szeretnék koncentrálni.

1. Bagi szerint a liberális demokrácia hívei – tévesen – úgy gondolják, hogy a 
demokratikus intézményrendszer (és mindaz, ami vele jár: az univerzális jogegyenlő-
ség, a politikai eszmék és érdekek szabad versenye stb.) már önmagában biztosítja 
a társadalom demokratikus működését; megteremti és fenntartja a szabad, egyenlő 
individuumok közösségét. Ez azonban tévedés, a liberális demokratának nem kell�ezt 
gondolnia. A liberális demokrata pontosan tudja, hogy nem elég az intézményeket 
fenntartani és megvédeni az esetleges támadásoktól, működtetni is kell őket. A de-
mokratikus intézményrendszer megléte csupán szükséges, de nem elégséges feltétele 
a demokratikus társadalomnak. (A hatalmi ágak versengését korlátozó fékek és ellen-
súlyok rendszere például mit sem ér, ha a választott tisztségviselők nem fékekként és 
ellensúlyokként működtetik őket.) A demokratikus politikai�kultúra legalább ennyire 
fontos feltétel. A demokratikus politikai kultúra azonban természetéből adódóan 
nem olyan dolog, amelynek kialakulását törvényekkel ki lehetne kényszeríteni. A 
demokratikus tudatosság növelésének számtalan módja van: társadalmi kampányok, 
a közbeszéd érzékennyé tétele a demokrácia alapkérdéseire – és természetesen az ok-
tatásra is kulcsszerep hárul.

No meg saját magunkra, a politikai közösség tagjaira: minél inkább a demokrácia 
és a jogegyenlőség szellemében cselekszünk a mindennapjainkban, annál közelebb kerül 
a társadalom a vágyott demokratikus működéshez. A dolog rajtunk áll; a demokra-
tikus működés az egyén felelőssége. A liberális demokraták tehát nem�mondanak le 
a felelősségről; nem igaz, hogy „a másikhoz való viszonyt legjobb esetben is csupán 
toleranciaként, nem pedig felelősségként gondolják el”. Mindössze úgy tartják, hogy 
a felelősségvállalás kikényszerítése nem állami (vagy önkormányzati) feladat; a szabad, 

felelős individuum saját érdekeit felismerve és morális meggyőződéseinek fényében, 
lelkiismeretének szavára hallgatva cselekszik, ami végső soron a politikai közösség ki-
szélesítéséhez és a közösség sokszínűvé válásához vezet vagy vezethet. (Félreértés ne 
essék: a liberális demokratának nem kell�azt gondolnia, hogy a magánérdekek versengése 
majd önmagától kiforogja a közjót. Ő csupán ahhoz ragaszkodik, hogy az állam vagy 
bármiféle választott politikai intézmény nem�veheti�le�az�individuum�válláról a politikai 
közösség megszervezésének és fenntartásának felelősségét.)

Bagi két egymással összefüggő hibát követ el. Egyfelől úgy tesz, mintha csupán két 
választásunk lenne: vagy hátradőlünk a székünkben, és a formális jogelvek, valamint a 
demokratikus intézményrendszer működésére bízzuk a demokratikus társadalom meg-
teremtését, ezzel lényegében magukra hagyva a politikai közösségen kívül szorult honfi-
társainkat (a rendszerváltó liberális értelmiségiek állítólagos példáját követve) – vagy a 
kulturális emancipáció révén új, lokális politikai közösségeket teremtünk, amelyeket 
immár nem absztrakt jogelvek alanyai konstituálnak, hanem valódi individuumok, az 
összes sajátszerűségeikkel együtt. Bagi úgy gondolja, és ez a második hiba, hogy a 
liberális képviseleti demokrácia modelljében a politikai közösség tagjainak identitását 
teljes�mértékben�kimeríti, hogy a tagok a közösséget definiáló absztrakt elvek hatálya 
alá tartoznak.

Márpedig ez nincs így. A liberális képviseleti demokrácia modelljében az általános 
jogelvek és a képviseleti politika intézményrendszere csupán a keretfeltételeket biztosít-
ják a különböző társadalmi és kulturális kisközösségekből, érdekcsoportokból összeálló 
politikai közösség identitásának meghatározásához. A sajátos életformát választó, sajátos 
kulturális értékeket valló állampolgárok számára a liberális képviseleti demokrácia intéz-
ményrendszere lehetővé�teszi, hogy a politikai közösség egyenjogú tagjaivá váljanak – de 
önmagában még nem kényszeríti ki. Ehhez szükség van egy további komponensre: a 
jól működő társadalmi nyilvánosságra, amely megnyitja az utat a pillanatnyilag politikai 
képviselet nélküli közösségek számára, hogy érdekeiket és értékeiket megfelelően artiku-
lálva politikai képviselethez jussanak.

A diákmozgalom jelentősége véleményem szerint pontosan abban áll, hogy új-
szerűen és eredményesen használták ki a nyilvánosság tere által nyújtott lehetőségeket. 
(Függetlenül attól, hogy a tiltakozások elérték-e a közvetlen céljukat.) A politikai köz-
beszéd leegyszerűsítő és ostoba sémái – lásd a „tandíj vagy nem tandíj?” kérdését mint 
az egyetlen politikailag értelmezhető kérdést – kivonták a felsőoktatás problémáit a 
racionális diskurzus hatálya alól; ezzel párhuzamosan a diákság helyi érdekképviseleti 
szervezetei kevés kivétellel politikai kalandorok és rablólovagok irányítása alá kerültek. 
Mivel a hivatalos érdekképviseleti csatornák ideiglenesen alkalmatlanná váltak arra, hogy 
megfelelő keretet biztosítsanak a tiltakozás kifejezésére, és az oktatáspolitikai diskurzus 
tökéletesen elszakadt a valóságtól, a diákmozgalomra (és „szövetségeseire”) kettős feladat 
hárult: új lehetőséget kellett teremteniük a megszólalásra, és radikálisan új hangon és 
új tartalommal kellett megszólalniuk. Ezt a feladatot sikeresen teljesítették, teljesítettük. 
Ám ebből erős túlzás arra következtetni, hogy a diákmozgalom valódi célja a képvise-
leti demokrácia rendszerének meghaladása, vagy hogy a diákmozgalmárok feladták az 

64 A reprezentáció tagadása első pillantásra ellentmondásban áll azzal, hogy a műalkotások révén történő 
kulturális emancipáció során döntő szerepet játszik a közösségi értékek felismerése. Ám az ellentmondás 
csupán látszólagos: Bagi elképzelése szerint az identitás meghatározása mindig „nyitott végű” folyamat: a 
műalkotás nem reprezentálja a közösségi értékeket, hanem ezek létrejönnek a műalkotással való találkozás 
eredményeként.
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„univerzalizmust”, és a lokális, konstruktív közösségi önmeghatározás emancipatorikus 
modelljét állították követendő példaként a társadalom többi csoportja elé.65

2. Bagi sokat beszél az esztétikai (vagy kulturális) nevelés értelmében vett emanci-
pációról, de nem tisztázza, pontosan mit is ért rajta. Feltehetőleg úgy gondolja, hogy 
ha módunk nyílik valódi kapcsolatba kerülni a valóság „megütköztető” filozófiai és 
művészeti reflexióival, ez a találkozás hozzásegítheti az egyént a produktív önmeghatá-
rozáshoz. (Ami, mint láttuk, egyszersmind azzal jár, hogy az egyén az interszubjektív 
közösségi világ részeként ismer magára.)

Hadd fogalmazzak egyenesen: Bagi leírásában nem ismerek rá a minket körülvevő 
kulturális világra. A szerző mélységes gyanúval tekint a „kultúraiparra”, amely állítólag 
elfogyasztható áruvá teszi a termelt javakat. A piac logikája azt diktálja, hogy a kínálat 
alkalmazkodjon a kereslethez. Ha viszont a fogyasztó többé-kevésbé pontosan tudja, 
mit keres, mit vár a műalkotással való találkozástól, akkor a befogadást előzetes „sémák” 
irányítják, amiből semmi produktív nem sülhet ki. Bagi két dolgot hagy figyelmen kívül. 
Egyfelől azt, hogy a kulturális iparágak belső mozgása jóval bonyolultabb: évről évre 
születnek olyan „megütköztető” műalkotások, amelyek csupán néhány ponton alakítják 
át az elterjedt, „divatos” művészeti konvenciókat, ám ennek révén mégis radikálisan 
újszerű reflexióját adják a minket körülvevő valóságnak. (Példának okáért a The�Sopra-
nos�című amerikai televíziós sorozatnál kevés kortárs műalkotás kérdezett rá élesebben 
a kulturális identitás problémáira; és a sort még hosszan folytathatnám. A kortárs 
filmművészet legjelentősebb alkotásai kevés kivétellel mind sorozatok, amelyek szerte a 
világban sok millió emberhez jutnak el – cáfolva azt a közkeletű kultúrkritikai tévedést, 
hogy „a piac megöli a művészetet”.)

Másrészt: Bagi nem vesz róla tudomást, hogy emberek széles tömegei nap mint nap 
használnak olyan műveket identitásuk meghatározásához, amelyek kívül esnek a „ma-
gasművészet” hagyományos szféráján. Különböző közösségek szabad, öntudatos tagjai, 
akik nem osztják a szerző kultúrafelfogását. Büszkék a saját ízlésükre, mi több, úgy 
gondolják, hogy ez az ízlés saját identitásuk részét képezi. Korábban már utaltam rá: a 
kritikai filozófiára saját rejtett vagy nyílt arisztokratizmusa jelenti a legnagyobb veszélyt. 
A reflexió kritikai filozófusa valódi kulturális emancipációt szorgalmaz, ám szavait nem 
az „emancipálatlan” tömegekhez, de még csak nem is a bírált kulturális gyakorlatok 
résztvevőihez intézi. Praktikus következményekhez vezető javaslatokat fogalmaz meg, 

ám nem magyarázza el a javaslatait, mert nem beszéli azoknak a nyelvét, akikre a javas-
latai vonatkoznak.

A Helyi� arcok,� egyetemes� tekintetek� írásai – nem utolsósorban a szerző őszinte 
demokratikus elkötelezettsége miatt – általában elkerülik az arisztokratikus „bezárulást”; 
de minden elismerésem mellett azt kell mondanom: néha, a szerzői szándék ellenére, 
veszélyesen közel kerülnek hozzá.66

66 Például akkor, amikor újból és újból megismétli, hogy a lokalitás és az univerzalitás új viszonyát 
kell kidolgoznunk – ám nem magyarázza el, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent. Nem elég, hogy 
a gondolat tökéletesen legitim a kontinentális társadalomfilozófia nyelvjátékán belül, a javaslat ugyanis 
nem pusztán a filozófusok közösségét szólítja meg. Vagy amikor a szerző adottnak veszi, hogy az „erős” 
esztétikai vélemények „nem vitaszituációban helyezik el magukat”. Ha az esztétikai véleménynek társada-
lompolitikai tétje van, nem tehetjük meg, hogy kiemeljük a demokratikus nyilvánosság közegéből. Ezzel 
ugyanis – akarva, akaratlanul – éppen az érintettektől vonjuk meg a hozzászólás jogát; azt a jogot, hogy 
saját sorsuknak alakítói legyenek.

65 Röviden idéznék a Hallgatói Hálózat 2013. március 14-i nyilatkozatából, amely annak apropóján 
született, hogy a köztársasági elnök a széleskörű tiltakozás ellenére aláírta az alkotmánymódosítást, 
amelynek révén a kormánytöbbség az alkotmánybíróság által korábban alkotmányellenesnek ítélt passzu-
sokat emelt be az Alaptörvénybe: „Mi, fiatal demokraták, hiszünk abban, hogy nem vagyoni helyzetünk, 
származásunk, politikai véleményünk, vallásunk, bőrszínünk, szexuális orientációnk tesz minket szabad, 
magyar polgárokká. Hiszünk abban, hogy demokráciában a hatalmat fékek és ellensúlyok rendszerének 
kell korlátoznia. Hiszünk abban, hogy egy ország alaptörvényének az állampolgárok legszélesebb körének 
konszenzusos véleményét kell tükröznie, összhangban az alapvető emberi jogokkal. Hiszünk abban, hogy 
a jogállam nem csupán egy technikai fogalom, hanem egy igazságos társadalmi rendszert megalapozó 
eszme.” (Forrás: <http://www.facebook.com/notes/hallgat%C3%B3i-h%C3%A1l%C3%B3zat/hol-sza-
bads%C3%A1g-van-ott-szabads%C3%A1g-van/606006356079793>.)
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Alighanem bárki, aki hajlandó rászánni az életéből néhány órát, kevés munkával ösz-
szeállíthatja a saját, külön bejáratú Tandori-közhelygyűjteményét. A dallam ismerős: 
Tandori mindig ugyanazt írja (lovak, játékmedvék, verebek), az írói figura rátelepszik a 
szövegekre, a „magánmitológia” monologikus szólama mindent maga alá gyűr. (Ráadá-
sul ez a figura nem különösebben rokonszenves: elvárja az olvasóitól, hogy tökéletesen 
ismerjék a „magánmitológia” minden apró részletét, egyszóval az igencsak terjedelmes, 
mi több, folyamatosan bővülő Tandori-életmű egészét, és a könyvekben rendre gorom-
bán helyreutasítja a szerinte „értetlen” kritikusokat.) Vagy: Tandori számolatlanul ontja 
magából a könyveket, ami nem is csoda, hiszen ezek nem komoly műgonddal megírt, 
alkalomról alkalomra jelentős poétikai újdonságot hozó regények vagy elbeszélések, 
hanem szerkesztetlen naplófeljegyzések és asszociatív úton egymás mellé került esszétö-
redékek. Vagy némiképp jóindulatúbban fogalmazva: a Tandori-életmű (a prózáról van 
szó, nem a költészetről!) végső soron egy nagy avantgarde vállalkozás, egy látványos 
irodalmi kísérlet eredménye: hogyan lehetséges, és lehetséges-e egyáltalán egy furcsa, 
különc figura életét percről percre dokumentálni az írás segítségével – és persze a gesztus 
értelmezéséhez vagy értékeléséhez felesleges végigolvasni azt a számtalan könyvet.

A közhelyekkel általában nincsen semmi baj, ám ezek eléggé szerencsétlen közhe-
lyek. Részint azért, mert nem igazak: a szerkesztetlenségnél vagy az impresszioniszti-
kus-asszociatív szövegépítkezésnél kevés dolog áll távolabb az újabb Tandori-regények-
től; s tekintve, hogy e könyvek poétikai tétje éppen az, hogy sikerül-e mindig újabb és 
újabb perspektívából megmutatni a szövegekben létrejövő (s szövegről szövegre némileg 
különböző) Tandori-magánvilágot, tévedés valamiféle monologikus szólam vagy kizáró-
lagos perspektíva uralmáról beszélni. Részint pedig azért szerencsétlenek ezek a közhe-
lyek, mert azt sugallják, hogy az újabb Tandori-regények a formai gesztusokon túl nem 
tartalmaznak további értelmezésre váró mozzanatokat – mintha a megírás mikéntje és 
az elbeszélői szituáció mellett az már egyáltalán nem lenne érdekes, hogy pontosan mit�
is írnak meg ezek a regények.

Vessünk egy pillantást Tandori Dezső három legutóbbi regényére! Közülük kettő, A�
komplett�tandori�–�komplett�eZ?�és a Zombi 2007-ben jelent meg, a harmadik, a Torlan-

Elder-felhár
Tandori Dezső: A komplett tandori – komplett eZ? 
Palatinus Kiadó, Budapest, 2007. 264 oldal, 2900 Ft.
Tandori Dezső: Zombi. Egy eléggé kegyetlen történet.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2007. 180 oldal, 2490 Ft.
Tandori Dezső: Torlandó szörfpóker.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 228 oldal, 2790 Ft.
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dó�szörfpóker�2008-ban. (A recenzens óvatos, alkatilag irtózik a túlzásoktól, ezért csak 
zárójelben meri megjegyezni, hogy szerinte az elmúlt időszak – ha nem a teljes prózai 
életmű! – legjobb Tandori-köteteiről van szó.) A három regény szerkezete minden felszí-
ni hasonlóság ellenére lényegesen különbözik egymástól. A�komplett�tandori�–�komplett�
eZ?�osztott perspektívájú önéletrajzi regény: a rövid, lapnyi terjedelmű, számozott szö-
vegrészekben a közelebbről meg nem nevezett „lelkem” beszámol „gazdám” életéről és 
mindennapjairól. (A kötet utolsó harmadában „gazdám” átveszi a szót, innentől fogva 
ő szólítja meg „lelkemet”.) „Lelkem” egyfelől hűséges beszélgetőtársa és életrajzírója 
az ő Mesterének (megbízható Eckermannja az ő Goethéjének), másfelől viszont az író 
ironikus Doppelgängere: kellőképpen közel áll „gazdámhoz” ahhoz, hogy hűségesen 
közvetítse, amint az író számot vet egész addigi múltjával és cseppet sem szívderítő 
jelenével (beleértve ebbe a Tandori-életmű állítólagos kanonikus helyzetét is) – ám kel-
lőképp kívül áll az író világán ahhoz, hogy finoman ironikus kommentárjaival és szelíd 
megjegyzéseivel kissé más fénytörésbe állítsa a Tandori-magánvilág eseményeit. „Gazdám 
itt ordít a gyönyörűségtől”, jegyzi meg lakonikusan, mikor arról beszél, hogyan találta 
meg az író Szép Ernő verseiben saját helyzetének legtökéletesebb kifejezését. (Fontos 
részletről van szó: A�komplett�tandori�–�komplett�eZ? szövegvilágában Szép Ernő köl-
tészete az egyik abszolút viszonyítási pont.) Majd pár oldallal később hozzáteszi: „Szép 
azt kérdi, olyan lesz-e érdeklődésed, tekinteted, hangod, mint az enyém (Szép), s a 
végtelenségen is ugyanúgy csüng? Gazdám nem csüng pl. a végtelenségen. Akkor? Ezen 
nem én gondolkozom, én semmin sem gondolkozom, nem is tehetném, gazdám adja 
meg a feleletet.”

A Zombi�esetében is ironikusan osztott perspektívával van dolgunk, ám itt (egyet-
len rövid jelenetet leszámítva, amikor a két főszereplő neveik hasonlóságán elmélkedik) 
fel sem merül, hogy a két perspektíva ugyanahhoz a személyhez tartozna. A Zombi�
szerkezete teljesen különbözik A�komplett�tandoriétól. A regény a „talált kézirat” fikció-
jára támaszkodik: az író, TD rendbe szedi a magyar nyelvet különös, soha nem létezett 
akcentussal beszélő (és író!) barátjának, dr. Yeman Desmond-nak, a Dokinak az emléki-
ratait. A Doki történetének két főhőse van: egy Zombi nevet viselő, gondolatok útján 
kommunikálni képes játékmedve, akit a főhős az utcán talált meg kifejezetten rossz 
állapotban; valamint maga TD, aki korábban oly sokat beszélgetett a szomorú sorsú ke-
gyetlenségtörténésszel (mit van mit tenni, a Doki ezt a furcsa szakmát választotta). Míg 
A�komplett�tandori�–�komplett�eZ?�elsősorban az önéletrajz műfaji sémáit hívja segítsé-
gül (persze meglehetős iróniával: „Látod, lelkem, így gazdám, itt volt egy ilyen alkalom, 
és egész végig csak rólam nem volt szó”, szól az egyik utolsó mondat), addig a Zombi�a 
feszes cselekményű, hátborzongató thriller, a tizenévesek lelki épülésére szolgáló ifjúsági 
regény, valamint a hard-boiled�detektívregény formájába bújtatott egzisztencialista re-
gény ironikus műfaji ötvözete. (Miközben a szöveg végső soron másról sem beszél, mint 
hogy mit jelent felelősséget vállalni a másik személyért; erre később még visszatérek.)

Míg a Zombi�főhőse-elbeszélője kifejezetten sokat beszélteti íróbarátját, hiszen lép-
ten-nyomon TD mondásait, véleményét idézi, addig a Torlandó� szörfpóker� szövegte-
rében alig-alig jelenik meg az író figurája. (Leszámítva természetesen a kézírásos-rajzos 

függeléket, amelyben TD ellenőrző kérdéseket tesz fel az olvasónak, valamint rövid 
polémiába keveredik az Úrral.) Pedig itt is TD teszi rendbe a főhős kéziratát: Bernie egy 
kis svájci faluban egy „világregényt” (valójában: szoftpornót, de Sade márki modorá-
ban, továbbá melodramatikus kalandregényt és krimit) fordít, ám különböző sajnálatos 
események (árvíz, földcsuszamlás) következtében a fordítást az írónak kell befejeznie, és 
neki kell végleges formára hoznia a korábban elkészült részeket. Szemben a Zombival, 
ahol az elő- és utószavaktól eltekintve mindvégig a talált kézirat (TD által rendbe sze-
dett) szövegét olvassuk, és az író csupán egyetlenegyszer szól bele „kívülről” az elbeszélt 
történetbe, a Torlandó�szörfpóker�esetében egyszerre, párhuzamosan ismerjük meg a 
„világregény” szövegét, Bernie kommentárjait, valamint TD megjegyzéseit. Merthogy 
a cselekmény valódi tétje is egészen más: sikerül-e Bernie-nek, majd TD-nek megaka-
dályoznia, hogy a regény „virtuális rétegei” egymásba csússzanak, hogy a „világregény” 
szereplői megjelenjenek Bernie-ék történetében (amely már amúgy is a „világregény” 
fordulatait ismétli). Jegyezzük meg, csupán a rend kedvéért: sikerül.

Adott tehát három regény, amelyek látványosan különböző elbeszélői szerkezettel 
rendelkeznek (A�komplett�tandori: két narrátor, akik egymás után lépnek színre, s két 
részlegesen különböző perspektívát jelenítenek meg; Zombi: két hangsúlyosan különbö-
ző narrátor, akik soha nem lépnek színre egyszerre, mert az egyik a beágyazott elbeszélés 
narrátora, a másik pedig a kerettörténeté; Torlandó�szörfpóker: két vagy három narrátor, 
akik sokáig egyszerre vannak jelen a regény szövegterében), amelyek más és más műfaji 
hagyományokat idéznek meg (A�komplett�tandori: önéletrajz; Zombi: thriller, ifjúsági 
regény, hard-boiled�krimi; Torlandó�szörfpóker: erotikus regény, filozófiai regény, szerel-
mes lektűr), és amelyekben az állítólag mindent maga alá gyűrő szerzői szólam egészen 
más funkcióval rendelkezik, és egészen más mértékben vesz részt a szövegvilág kialakítá-
sában (az első regény önéletrajziságához képest a harmadik regényben már alig találko-
zunk önéletrajzi utalással). Akkor hát mégis milyen poétikai kapcsolat van a három mű 
között – a szerzői név azonosságán és a jól felismerhető stilisztikai hasonlóságokon túl?

Mindhárom regény kulcsfogalma az elder-felhár. Olyannyira, hogy A� komplett�
tandori�–�komplett�eZ?�egyenesen az „Egy elder-felhár regénye” alcímet viseli. De mit 
is takar ez a fogalom? „Lelkem” a következő precíz definícióval örvendezteti meg az 
olvasót az első oldalon:

Azt jelenti nagyjából, hogy sem a dolgok kideríthetőségében nem hiszünk, fel-
tárásban, igazi megismerésben, sem abban nem bízunk, balgaság is lenne, hogy 
a legtöbb dolog kivédhető. Vagy érdemben jószerén bármi. Ez az elder-felhár, 
de lehet, szélső esetben, személy is; magatartás, meggyőződés, filozófia, érzület; 
s végül lehet a személy ilyen magatartásának stb. összesített eredménye.

A Doki így adja vissza TD barátjának szavait a Zombi�egyik korai fejezetében:

Hogy magam is ilyesmit gondolok nagyján: semmi, ami tényleg érdekel min-
ket, nem tisztázódik… miért bántanak, miért utálnak… rendben, nagyján tud-
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juk, de senki nem vallja, nem deríthető fel istenigazából. Még rosszabb, ami 
jön. Elháríthatatlanok a rossz dolgok! Tehát az író, aki reménytelenül küzd, 
hogy legalább az élete és a dolga (ha nem is mások életének és mások dolgá-
nak) ügyében tisztán lásson, meg mindenféle kicsit is úgy történjék legalább, 
ahogy ő helyesnek látná, az író az elder-felhár. Se fel nem derít, se el nem 
háríthat semmit.

A Torlandó�szörfpóker�TD-je így fogalmaz közvetlenül a regény legdrámaibb fordulata 
(a Bernie halálával végződő kettős természeti katasztrófa) előtt:

[D]e hát nekem jócskán félre kell tennem elder-felhár mivoltomat, hogy tudni-
illik semmi sem deríthető fel, minden csak el, semmi nem hárítható el, inkább 
csak fel, a magasabb erőkre kell fogni a dolgok alakulását.

Az elder-felhár világában tehát az egyénnek nincs lehetősége megismerni az eseményeket 
és az emberi sorsokat irányító törvényszerűségeket, és nincs lehetősége kivonni magát 
e rejtélyes és fenyegető törvényszerűségek uralma alól. Ezek a törvényszerűségek első-
sorban események, nevek, mondatok titokzatos összecsengésében mutatkoznak meg 
(így tesz szert különös jelentőségre például egy ló neve: az „Arm And A Leg” név TD 
mindhárom regényben megírt balesetére rímel) – ám ezek az összecsengések gyakran 
csapdába csalják a szereplőket, mert ott is összefüggéseket sugallnak, ahol valójában 
nincs ilyesféle (érthetetlen, megismerhetetlen) kapcsolat.

Az elder-felhár A�komplett� tandori� –� komplett� eZ?� szövegvilágában az írófigura 
tudatosan vállalt magatartása. Ám „gazdám” hittel vallja, hogy van mód az egziszten-
ciális magány, a teljes kiszolgáltatottság és világbavetettség borzongató tapasztalatának 
enyhítésére: a másik személlyel való azonosulás, a másik iránt érzett személyes felelősség 
gyakorlása. „De mi a nagy azonosulás akkor?”, teszi fel a kérdést „lelkem”, s rögtön meg 
is adja a választ: „Hogy a maga másmilyensége ellenére teljes odaadással és megértéssel 
azonosul”. Más szavakkal: akkor viselhetünk felelősséget a másik személy iránt (hiszen 
akkor tekintjük valóban személynek a másikat), ha engedjük érvényesülni az ő sajátos 
perspektíváját – miközben nem adjuk fel a sajátunkat. „Gazdám” magánvilágát ilyen 
kölcsönös felelősségi viszonyban álló személyek népesítik be: az író felesége, a Felügye-
lőné, a befogadott madarak, a játékmedvék (Nagy Koala Kártyabajnokság!), vagy akár 
a verseinek értelmezése révén alakot nyert Szép Ernő. És természetesen ilyen személy 
a számozott fejezetek narrátora: „lelkem” azt az egyszerre�külső�és�belső perspektívát 
biztosítja, amely életet lehel a Tandori-magánvilág figuráiba – első helyen az író alakjába 
(elvégre önéletrajzi regényt olvasunk).

Amikor tehát az elbeszélő (akár „lelkem”, akár „gazdám” hangján) a Tandori-életmű 
kanonikus helyzetére panaszkodik, valamint olykor goromba szavakkal illeti a korábbi 
könyvek kritikusait, akkor ennek bizony poétikai szerepe van. (Függetlenül attól, hogy 
adott esetben megalapozottnak érezzük-e a szerző ítéletét.) „Az irodalmi közeg”, fo-
galmaz a kötet Tandori által jegyzett fülszövege, „egyszerre hagyja figyelmen kívül és 

emeli piedesztálra” őt – azaz vagy nem hagyja érvényesülni a szövegek perspektíváját, 
vagy kritikátlanul azonosul vele: megpróbál belépni a „magánmitológia” (figyeljünk a 
kifejezésre!) terébe. Esetleg kedvenc elméleti téziseinek illusztrálására használja a regé-
nyeket – ilyen lenne mondjuk a „nyelvi megelőzöttség” „belátása”. (Mintha abból, hogy 
egy szövegben látványosan keverednek a műfaji kódok, s a bonyolult narratív szerkezet 
minden elemét áthatja az irónia, már önmagában következne, hogy a mű valamiféle 
„nyelvkritikai” álláspontot fejt ki.) Pedig hát „a lényeg nem a nyelv, nem a kritika, 
hanem a szív. Az, hogy Főmedvémmel szeretjük egymást, a dolgok felforrósodnak.”

A Zombi�már jóval bonyolultabban ismétli ezt a szerkezetet. A meghitt Tando-
ri-magánvilágot megteremtő, egyszerre külső és belső perspektívát ezúttal az elbeszélőtől 
hangsúlyosan különböző Doki képviseli. A Doki megpróbálja megismételni TD sor-
sát: az emberi kegyetlenségek világából a kidobott, megalázott beszélő játékmackóhoz, 
Zombihoz menekül. Kísérlete azonban kudarccal végződik: minden igyekezete ellenére 
hibát követ el, félreértés és szorongás fertőzi meg a kapcsolatot, s a játékmedve elpusz-
tul. Ráadásul a regény elbeszélője mindvégig szándékosan nyitva hagyja a kérdést, hogy 
vajon a Doki tényleg egy gondolatok útján kommunikáló játékmackót talált az utcán, 
vagy csupán a főhős ruházta fel „őt” személyiséggel. Valóban képes meghitt magánvi-
lágot teremteni a hozzánk képest egyszerre külső és belső perspektíva jelenléte, ha ez a 
perspektíva képzeletünk teremtményeihez, tehát végső soron hozzánk�tartozik? A Zom-
bi�gyönyörű metaforájával szólva: a meghitt magánvilág végső soron nem a sakktábla 
65. mezője, az abszolút magány világa?

A Torlandó�szörfpóker�egyebek közt erre a kérdésre adja meg a választ. („A Zombi�
után Tandori Dezső meglépte, ami várható volt”, olvashatjuk a kötet hátoldalán egy 
fiktív recenzens – feltehetőleg a szerző által jegyzett – ajánlását.) Legyen szó bármilyen 
műfaji konvencióról, írjunk vagy olvassunk kifinomult szépirodalmat vagy ócska pony-
vát, „világregényt” vagy füzetes történetet (olykor a kettő ugyanaz!), az irodalom kö- 
zegében megfogalmazható és az öntudatos azonosulás világteremtő játékával enyhíthető 
az egzisztenciális idegenség tapasztalata. És ezért az sem túl nagy ár, ha olykor íróként 
vagy olvasóként komoly erőfeszítést kell tennünk a „virtuális síkok” elkülönítése érdeké-
ben. Hiszen az Úr is figyelmeztette a szerzőt a regény egyszerre megrendítő és ironikus 
zárlatában: „az egész népség [tudniillik a szereplők] és dilinyós – természetes, emberi! – 
eseményeik híján valami hatalmas magányba manőverezted magad, kedves Fiam. Az író 
sorsa, el kell viselned.” Tegyük hozzá sietve: soha rosszabb sorsot az olvasónak!
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Vannak olvasók, akik élnek-halnak a váratlan fordulatokért, a recenzens is közéjük tar-
tozik, ezért hát nem sok választotta el attól, hogy örömében felrikoltson, amikor meg-
pillantotta a könyvesboltban az Írd�hozzá�a�vért! címet viselő vaskos kötetet: közel húsz 
éves késéssel, amikor talán már senki nem számított rá, megjelent Tandori Dezső Nat 
Roid álnéven írt bűnügyi regényciklusának záró darabja.

Az Írd�hozzá�a�vért!�ott veszi fel a fonalat, ahol a kilencedik kötet, az 1987-es Holt-
teste�éltesse! elejtette; ismét különös, véres és első pillantásra megmagyarázhatatlannak 
tűnő gyilkosságok történnek a Thibert Stúdiók és a Lissardi bankház környékén, s a 
rejtélyek felderítésében ezúttal is komoly szerep hárul a regényciklus főszereplőire, Joe 
Lopiccolóra (aki, sokezer oldallal korábban, emlékszünk, azzal kezdte „állatnyomozói” 
karrierjét, hogy a vécén filozófiai szövegeket olvasva megfejtett egy gyilkossági ügyet), 
Bertram Dergerre (akit sok szál fűz a feltehetőleg bűnszervezetként működő filmgyár-
hoz, a Thibert Stúdiókhoz) és Dejan Tradicsra (aki folyamatosan választásra kényszerül: 
életét kockáztatva felgöngyölíti a szövevényes bűneseteket, vagy ki sem lép lakásának 
falai közül, s idejét feleségével, Dragával és tizenegy madarával tölti). Az új kötet terje-
delmében, sőt szedéstükrében is a régieket idézi, három egymással összefüggő regényt 
tartalmaz – csupán a borító változott: ironikusan harsány, kivágott fényképrészleteket 
egymásra halmozó kollázs helyett immár ironikusan harsány, mégis egyszerű Tando-
ri-rajz látható a címlapon.

A Nat Roid-regények, Bényei Tamás kategóriáját alkalmazva, posztmodern�anti-de-
tektívregények, ám alapformájuk nem a klasszikus, analitikus detektívregény, hanem 
az amerikai hard-boiled�krimi. Lopiccolo, Derger, Dejan, vagy a nyolcadik kötetben 
meggyilkolt Ron Sadle nem műkedvelő nyomozók, akik a bűntett külvilágtól elzárt 
helyszínén a gyanúba keveredett személyekkel beszélgetve elegáns megfejtést adnak a 
rejtélyre, kristálytiszta logikával rátalálnak az egyetlen tökéletes narratív magyarázatra 
(ezzel lekörözve az olvasót, aki a szövegben ügyesen elrejtett nyomok összegyűjtése, 
értelmezése és rendszerezése révén szintén a megfejtést keresi). Hanem, akárcsak nagy 
elődjük, Philip Marlowe, a bűn és a törvényesség határán mozgó figurák: maguk is része-
sévé és alakítójává válnak annak az eseménysorozatnak, amelynek narratív magyarázata 
után kutatnak, a sötét, nagyvárosi helyszíneken zajló nyomozás során mindvégig állandó 
életveszélyben vannak, sőt alkalomadtán kénytelenek elkövetni egy-két gyilkosságot.

A klasszikus detektívregény, annak mind az Agatha Christie-féle analitikus, mind 
a Chandler-féle hard-boiled változata, ajánlatot tesz az olvasónak: ha hajlandóak va-

gyunk felfüggeszteni a lélektani, szociológiai stb. valószerűséggel kapcsolatos elvárása-
ink egyikét vagy másikát, olyan szövegvilággal kerülünk kapcsolatba, amelyből teljes 
mértékben hiányzik az esetlegesség, amelyben minden egyes apró részletnek jelen-
tősége van, minden mindennel összefügg, és ezek az összefüggések kisebb-nagyobb 
intellektuális erőfeszítés révén hiánytalanul felismerhetők. Az ironikus, posztmodern 
anti-detektívregények a végsőkig fokozzák a klasszikus detektívregény-konvenciók 
által már amúgy is biztosított valószerűtlenséget. Az Írd� hozzá� a� vért!, hasonlóan 
a korábbi Nat Roid-kötetekhez,� már-már áttekinthetetlenül sok szereplőt mozgat, 
mely szereplők mindegyike így vagy úgy kapcsolatban áll a többivel, ráadásul folya-
matosan értelmezi a regényvilág eseményeit és összefüggéseit – és hogy mindez ne 
legyen elég: a figurák időről időre áttűnnek egymásba, egymás szerepét játsszák. Nem 
csupán arról van szó, hogy megsokszorozódik a klasszikus detektívregény narratív 
magyarázatváltozatainak száma; nincs az a túlbonyolított, döbbenetesen nyakatekert 
magyarázat, amelyet a szereplők és a nyomozók kizárhatnának az értelmezések közül. 
Bárkiről bármikor kiderülhet, hogy valójában egy másik szereplővel azonos, hogy 
titkos, esetenként saját maga számára sem ismert rokoni kapcsolatok fűzik valakihez, 
vagy hogy játékból és jól felfogott önérdekből olyan nevet visel, amely másvalakinek 
az álneve. Vagy hogy az események a Thibert Stúdiók alkalmazásában álló figurák 
által írt filmforgatókönyvek dramaturgiáját követik. A brutális akciójelenetek leírása 
alapján az olvasó képtelen rekonstruálni, mi is történt valójában, hogy az egy időben 
és egy helyen végrehajtott gyilkosságok összetartoznak-e, vagy épp ellenkezőleg, a 
valódi áldozatra csupán (ahogy a szereplők fogalmaznak:) „ráöltek” másokat, vagy 
esetleg több független bűnügyi cselekményszál találkozott ugyanabban a jelenetben; 
illetve hogy kik is a felismerhetetlenné roncsolódott testű áldozatok, melyik vándorló 
és variációsan ismétlődő tulajdonnév tartozik melyik halotthoz.

Az Írd�hozzá�a�vért!�mindazonáltal vérbeli Tandori-próza: ahogy már megszokhat-
tuk, a Nat Roid-regények fordulatos cselekménye, a megfejtésvariációk őrült és egyben 
fergetegesen szórakoztató kavargása csupán színes háttér a főszereplők, elsősorban 
Tradics és Lopiccolo elmélkedéseihez – még akkor is, ha a filozofikus, esszéisztikus 
szövegrészek nem foglalnak el nagy terjedelmet a kötetben. A valóban fontos dolgok 
nem az amerikai nagyváros utcáin, a milliomosok villáiban vagy a Thibert Stúdiók 
hatalmas épületeiben történnek, hanem Dejan és Draga otthonában, a házaspár és 
a befogadott madarak közös életének hétköznapjai során. A detektívregény jobbára 
arctalan, elmosódott identitású szereplőinek halála értelmezendő nyom, váratlan lé-
pés egy rejtélyes, de felderíthető és leírható szabályok szerint folyó sakkjátszmában, 
a Toyota nevű veréb halála viszont kívül van az értelmes, jóllehet groteszk módon 
elbonyolított magyarázatok érvényességi körén. Ezért képes Dejan halála is megren-
dítő erővel hatni az olvasóra (a férfit a kötet második regényében egyszerűen lelövik) 
– tudniillik nincs semmi értelme.

A gyanútlan krimiolvasót, és feltehetőleg lesznek majd ilyenek, hisz a kötetet a de-
tektívregények között ajánlják a könyvesboltok, számos meglepetés éri. Ám talán kedvet 
kap a nyomozáshoz, s visszamenőleg elolvassa a többi Nat Roid-regényt is (megismeri 

Azt te csak hiszed, bébi
Nat Roid: Írd hozzá a vért! 
Szó Kiadó, Budapest, 2005. 664 oldal, 2900 Ft.
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Lopiccolo korábbi társait, Ron Sadle-t és a kilencedik kötetben szomorú véget ért 
Mr. Graculát, a D’Orleans Állatnyomozó Iroda alapító tagjait), majd azokat az újabb 
szövegeket, például Tandori Maury-Morny-történeteit, amelyekben Lopiccolo egy-egy 
utalás erejéig felbukkan. És innen már nem lesz megállás: a Nat Roid-olvasó egyszercsak 
Tandori-olvasóként ismer magára.

A 13:87 – ne kerülgessük a forró kását: Tandori Dezső egyik legjobb regénye – alaposan 
zavarba ejtheti a Tandori-prózát csak hírből ismerő olvasókat. A Tandori-olvasás „ne-
hézségeit” az elemzők egyebek közt azzal szokták magyarázni, hogy a Tandori-szövegek 
bonyolult, összetett utalásokkal dolgoznak, ám ezek az utalások elsősorban az életmű-
vön belül teremtenek összefüggéseket, azaz a szerző újabb és újabb szövegei kizárólag 
a teljes életmű kontextusában telnek meg jelentéssel. Így hát amíg nem ismerünk elég 
Tandori-művet, tanácstalanul állunk az egyes regények, versek, esszék, publicisztikák, 
hangjátékok, rajzok előtt: ahogy Angyalosi Gergely fogalmazott, „Tandori úgynevezett 
olvashatatlanságának a Tandori-olvasás a gyógyszere”.

A 13:87 esetében, úgy tűnik, nincs szükségünk efféle gyógyszerre: noha a regény 
a korábbi Tandori-művekben megismert legendás testvérpár, az ugyanazon a napon 
különböző anyától, de azonos apától született Maury és Morny történetét írja tovább, 
az elbeszélő minden információt közöl, amire az olvasónak csak szüksége lehet, hogy 
követni tudja a cselekményt. Mindazonáltal ha a Tandori-prózát hírből ismerők a 13:87 
után elolvassák az „előzményeket”, a szerző korábbi Maury-Morny-történeteit, komoly 
meglepetésben lesz részük: a Maury-Morny-ciklus látványos cáfolata a Tandori-próza 
poétikai egyneműségéről, egyhangúságáról szóló kritikai tézisnek.

Az első két szöveg, a Sancho�Panza�deszkakerítése (1991) és a Hosszú�Koporsó 
(1994) egy regény megszületésének, pontosabban szólva végül meg nem születésének 
regénye: a Tandori Dezső névvel jelölt elbeszélő Nyugat-Európában lóversenypályáról 
lóversenypályára utazva a „Hatok” (közéjük tartozik Maury és Morny) történetét elme-
sélő „klipregényen”, vagy „fordításregényen” dolgozik. Az író utazásának eseményei rá-
íródnak a tervezett bűnügyi regény fordulatos cselekményére, a lófogadások sikere vagy 
sikertelensége és a regény megírhatóságának dilemmája az író egzisztenciális döntéseinek 
metaforájává válik. A tervezett, de végül meg nem írt regény elbeszélője a „Hatok” 
egyike, a félig dán, félig magyar Topo D’Azaray (lásd „fordításregény”) – és ő az, aki 
a Vér�és�virághab (1998) elbeszélőjének átadja D’Tirano (más néven: Dani Rot, Andi 
Ort) kéziratát, mely kéziratban újból a „Hatok” viselt dolgairól esik szó. A Vér�és�virág-
hab immár valóban bűnügyi regény, „egzisztencialista akcióregény”, tematikailag a Nat 
Roid-krimik közeli rokona (Joe Lopiccolo „állatnyomozót” itt amerikai bűnözőként 
láthatjuk viszont). A talált kéziratban meglehetősen átrendeződik a Maury-Morny-törté-
net szereplőinek viszonyrendszere, noha részben ugyanazokkal a cselekményelemekkel 
találkozunk, mint amelyekre a végül meg nem írt „klipregény” vagy „fordításregény” tá-

Elkéstél, Meursault!
Tandori Dezső: 13:87. 
PolgART Kiadó, Budapest, 2006. 176 oldal, 2999 Ft.
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maszkodott volna. (A szereplők mindeközben különböző alakváltozatokban feltűnnek 
két hangjátékban, számos esszében és versben is.)

Az új regény a Vér�és�virághabhoz hasonlóan a talált kézirat fikciójára támaszko-
dik: ezúttal is a Tandori Dezső névvel megjelölt író szedi rendbe egy amatőr szerző 
emlékiratait. A kézirat elbeszélője immár nem D’Tirano, hanem D’Tirano Joe Bito-
fabanter álnéven szereplő unokaöccse. Míg az első két regényben Maury, Morny és 
a többiek hangsúlyozottan fiktív alakok, hiszen az utazó író fantáziájának szülöttei 
(amikor az elbeszélőnek jó napja van a versenypályán, sokat „tud meg” saját hőseiről), 
és míg a harmadik regényben a talált kézirat formailag és hangnemét tekintve ugyan 
elválik a kerettörténettől, ám a kézirat elbeszélője a regény elbeszélőjének alteregója 
(a „D’Tirano” a „Tandori” egyik anagrammája), addig a 13:87 mindvégig következe-
tesen elválasztja egymástól a fikciós szinteket. Bitofabanter távoli íróbarátjaként utal 
az előszót és kétszeres utószót jegyző Tandorira, sőt gyakran közvetlenül felszólítja 
az írót: javítsa ki a kézirat ügyetlenül megfogalmazott vagy túlzottan hatásvadászra 
sikeredett mondatait.

Bitofabanter kézirata ironikus játékot folytat az amerikai hard-boiled detektívregény 
műfaji konvencióival: az elbeszélő akaratán kívül lesz résztvevője és alakítója a véres gyil-
kosságokhoz vezető eseménysornak – ám a tapasztalt, cinikus Philip Marlowe-val ellen-
tétben Bitofabanter hangsúlyozottan labilis személyiség (pszichiáterének tanácsára kezd 
írni, terápiás céllal), aki idegenként mozog az őt körülvevő világban. A főhőst éppen ez 
az egzisztenciális értelemben vett idegensége (lásd a regény számos Camus-utalását) teszi 
képessé arra, hogy állandó életveszélyben lévő detektívként eljusson a megfelelő narratív 
magyarázathoz, megpillantsa az eseményeket irányító abszurd, értelmetlen összefüggé-
seket. Persze Bitofabanter nem csupán az őt körülvevő világban mozog idegenként, de 
az általa választott műfaji konvenciók között sem érzi magát otthonosan: kezdő, naiv 
detektívregény-szerzőként lépten-nyomon előrejelzi az újabb fordulatokat, önkorlátozás 
nélkül él a sejtetés eszközével, sokáig titkol nyilvánvaló összefüggéseket (például hogy 
mi köze van az elmesélt történetnek Mauryhoz és Mornyhoz), viszont homályban 
hagy fontos részleteket. A klasszikus detektívregények, legyen szó az analitikus, Agatha 
Christie-féle, vagy a hard-boiled, Chandler-féle krimiről, a lélektani, szociológiai stb. 
valószerűséggel kapcsolatos elvárásaink részleges felfüggesztéséért cserébe átlátható, ren-
dezett szövegvilág tapasztalatát ígérik az olvasónak. Bitofabanter oly szórakozató elbe-
szélői ügyetlenségei nyilvánvalóvá teszik ezt az ígéretet, hisz a detektívregény-konvenciók 
túlfeszítése épp a konvenciók működésére hívja fel az olvasó figyelmét – ám hiába látja 
át az elbeszélő-főhős az általa teremtett szövegvilág eseményei közti összefüggéseket, ez 
nem szünteti meg egzisztenciális idegenségét: a világ átlátható rendje nem értelmes rend, 
amelyben az individuum helyet találhatna magának.

A 13:87 látszólagos egyszerűsége – a szöveg mindösszesen tíz-tizenkét szereplőt 
mozgat, a cselekmény egy szálon fut, nincsenek hirtelen elbeszé,lőváltások stb. – és 
könnyedsége ellenére lenyűgözően sokrétegű, bámulatosan összetett regény. A gyilkossá-
gok részben „filozófiai” gyilkosságok, elkövetőjük a Dosztojevszkij-regényekből ismerős 
„eszme embere” (erre az „eszmére” utal a kötet címe is); az utolsó négy oldalon a 

kézirat véres cselekményének világa, Bitofabanter egzisztenciális idegensége és a gyilkos 
filozófiai „eszméje” éles kontrasztba kerül a Tandori-házaspár és a Totyi nevű veréb 
meghitt magánvilágával, azzal a világgal, amely ebben a regényben is a létezés alapvető 
dilemmáival való szembesülés valódi közegeként jelenik meg.

„Te jó ég”, sóhajthat fel az olvasó Bitofabanter mondatát kölcsönvéve, „ez volt 
aztán a végképp-nem-semmi”.
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„Öblöblöblöblöbl! Üvölti némán a kárhozottak kórusa, és a vizek kilépnek medrükből, 
a hegyek megcsuszamlanak. Nem csoda, hogy Úristen is féltőn figyelmeztette a szerzőt, 
ne már, azért!”, olvashatjuk a Torlandó�szörfpóker hátoldalán a Lélekidomptőr nevű 
(persze: fiktív) folyóirat névtelen recenzensének szavait. És a névtelen recenzens fején 
találta a szöget: Tandori Dezső regényében valóban kilépnek a vizek a medrükből és 
valóban megcsuszamlanak a hegyek, az Úristennel folytatott rövid, évődő vitáról már 
nem is beszélve – ám mindezek közben, előtt és után még nagyon sok minden történik. 
Csak hogy ne menjünk messzebb: az olvasó szeme láttára megíródik az elmúlt évek 
egyik legjelentősebb (s nem mellékesen: a szó klasszikus értelmében véve letehetetlen, 
lendületesen izgalmas) Tandori-regénye.

A Torlandó� szörfpóker oldalain szédítő iramban követik egymást az események: 
miután az első személyű elbeszélő bemutatta a történet főhősét, Bernie-t, akiről meg-
tudjuk, hogy egy svájci városban él és épp egy holland nyelvű „világregény” fordításán 
dolgozik, nincs időnk elgondolkodni rajta, mi is lehet ez a „világregény” (talán a világ 
teljességét magába foglaló, „egyetlen könyv” jól ismert toposzával van dolgunk?), máris 
a „világregény” világában találjuk magunkat. És bizony ez a könyv nem az emberi 
természetről szóló több ezer éves kulturális tudásunk kifinomultan allegorikus vagy mé-
lyenszántóan misztikus foglalata, hanem szoft-pornó a javából, legjobb pillanataiban de 
Sade márki modorában – ráadásul csupán azzal érdemli ki a „világregény” nevet, hogy a 
kiadó tervei szerint egy időben jelenik meg németül és angolul a világ számos nagyváro-
sában. Persze különös pornóregénnyel van dolgunk: a szereplők ugyan rendre összefek-
szenek egymással, korra és nemre való tekintet nélkül, ám a szövegből (legalábbis Bernie 
összefoglalóiból) hiányoznak a szaftos leírások. A Lemon-tó partján álló Hardy-kastély 
lakói és vendégei a szexuális érintkezést elsősorban egyfajta kommunikációs eszközként 
használják, és amikor épp nem szeretkeznek, politikai kérdésekről diskurálnak, valamint 
mindenről Virginia Woolf és a Bloomsbury-kör jut az eszükbe – akárcsak az elbeszélő-
nek, aki egyenesen Woolfnak ajánlaná a művét, ha az „nem idézné még jobban” Evelyn 
Waugh (és Patricia Highsmith) szellemét.

A Torlandó�szörfpóker�első személyű elbeszélője – „TD”, ahogyan önmagát nevezi 
– intenzív és közvetlen viszonyban áll az olvasóval: rendszeresen megszólít bennünket, 
értelmezi az eseményeket, előre jelzi a cselekmény fordulatait, szabadkozik, ha éppen 
érzése szerint túl részletesen foglalkozott Bernie „munkakérdéseivel”, azaz a menet 
közben felmerülő fordítási problémákkal, és olykor ő maga is megütközik a „világre-

gény” furcsaságain. Ám neki sincs sok ideje arra, hogy metanarratív kommentárokkal 
és önéletrajzi esszébetétekkel lassítsa a cselekmény előrehaladását, mert Bernie gyorsan 
dolgozik: minduntalan át kell adnia a szót a fordítónak, hogy ő meg átadhassa a szót 
a „világregény” szereplőinek. Három „virtuális réteggel” van tehát dolgunk: az első 
szinten TD aktív közreműködésével és irányításával íródik a Torlandó�szörfpóker�című 
regény; a második szinten Bernie jó munkatempóban fordít egy holland „világregényt”, 
miközben Bernie felesége, Berna folyamatosan beszámol a házaspár baráti körének a 
készülő fordításról (és ennek kisvártatva súlyos következményei lesznek); a harmadik 
szinten különös nevű figurák előkelő díszletek között rendszeresen nemi aktusokat 
bonyolítanak egymással.

Ám a három „virtuális réteg” annak rendje és módja szerint hatni kezd egymásra: 
Bernie barátai elkezdik a „világregény” szereplőinek életét élni (bonyolult és ízléstelen 
szexuális kalandokba keverednek, házasságok mennek tönkre); Bernie egyre inkább úgy 
érzi, hogy a „világregény” némelyik jelenete végső soron róla és Bernáról, a közös múlt-
jukról szól. Mindeközben a „világregény” is műfajt vált: „Szexuális élet a kastélyvillában 
gyakorlatilag nem zajlott épp”, jelenti be az elbeszélő, és ezek után szoft-pornóregény 
helyett egy délutáni tévésorozat, mondjuk a Gazdagok�és�szépek�kulisszái között találjuk 
magunkat. Hogy aztán egy újabb váltással véres detektívregényként érjen véget a Har-
dy-kastély lakóinak és vendégeinek története. Addig azonban még hátra van a Torlandó�
szörfpóker� leglátványosabb, bár alaposan előkészített fordulata: a svájci városkát pár 
órán belül kétszeres természeti katasztrófa éri, árvíz és földcsuszamlás (lásd a Léleki-
domptőr�recenzensének idézett szavait), ami Bernie életét követeli – így hát TD-nek kell 
befejeznie a „világregény” fordítását. TD célja ugyanaz, mint korábban Bernie-é: minden 
erejével megakadályozni, hogy a három „virtuális réteg” egybecsússzon, azaz hogy a 
„világregény” szereplői és a svájci történet szereplői átjárjanak egymás történetébe és 
megjelenjenek TD világában. És ezt a célt – igaz, óriási erőfeszítések árán – végül sikerül 
elérni, így a regény happy enddel zárul.

Persze ez a happy end nem sok örömet okozna az olvasónak, ha a Torlandó�
szörfpóker�valóban csupán arra tenne ígéretet, és csupán azt az ígéretet váltaná be, 
hogy ironikus és szellemesen tiszteletlen játékot játszik az irodalmi toposzokkal és 
poétikai formákkal; hogy bonyolult fikcionális keretben együttesen működteti az ero-
tikus regény, a filozófiai regény, a szappanopera, a művészregény, a detektívregény és 
a metanarratív posztmodern regény műfaji kódjait. Ám Tandori könyve ennél sokkal 
komolyabb tétekben játszik: a Torlandó� szörfpóker�minden gesztusával és minden 
remek, mély értelmű filozófiai viccével az egzisztenciális értelemben vett magány és az 
érthetetlen, abszurd világgal szembeni kiszolgáltatottság tapasztalatáról beszél. Arról a 
tapasztalatról, amelyet Tandori (itt és másutt) „elder-felhár”-nak nevez: tudniillik hogy 
„semmi sem deríthető fel, minden csak el, semmi nem hárítható el, inkább csak fel, a 
magasabb erőkre kell fogni a dolgok alakulását”. A Torlandó�szörfpóker�azt mutatja 
meg, hogy a legkülönbözőbb műfaji konvenciókon keresztül (egyebek közt a sokak 
által lenézett és értéktelennek tekintett populáris műfajok konvencióin keresztül!) 
hogyan modellezhető, hogyan írható le az egzisztenciális idegenség tapasztalata – az a 

Világregény a budoárban
Tandori Dezső: Torlandó szörfpóker.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 228 oldal, 2790 Ft.
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tapasztalat, amelyet csupán ideig-óráig szoríthat háttérbe a másokért viselt személyes 
és közvetlen felelősség tudata.

Legyen ez a másik egy betegeskedő, befogadott kis veréb (őrá kétszer vagy három-
szor utal TD), vagy egy regényszereplő. A Torlandó�szörfpóker�valójában nem ér véget 
a kötet száznyolcvanadik oldalán: ezek után még negyvenhat oldalnyi kézirásos függelék 
következik, majd két újabb nyomtatott oldal. A függelékben az elbeszélő ironikus gesz-
tusként ellenőrző és gondolatébresztő tesztkérdéseket tesz fel a reménybeli olvasónak, 
röviden beszámol a regény megírásának körülményeiről, szellemesen keserű megjegyzé-
sekkel megelőlegezi a mű kritikai fogadtatását. Majd saját személyiségét megkettőzve vi-
tába száll saját magával: kijelenti, hogy ő „nem Úristene” a szereplőknek, és rögtön meg 
is rója magát azért, hogy „ennyire szart se érez irántuk”, és „csak írói céljaira használja 
őket”. Végül a regény Úristeneként levelet ír a regény elbeszélőjének, és kimondja a mű 
egyik ironikus tételmondatát: „az egész népség [tudniillik a szereplők] és dilinyós – ter-
mészetes, emberi! – eseményeik híján valami hatalmas magányba manőverezted magad, 
kedves Fiam. Az író sorsa, el kell viselned.”

És ez a szomorkás happy end immár valóban lezárja ezt a mély értelműen harsány, 
könnyed és megrázóan komoly regényt. A Torlandó� szörfpóker� nem egyszerűen az 
elmúlt évek legfontosabb Tandori-kötete (mondjuk a 13:87� és A�komplett� tandori� –�
komplett�eZ? mellett), hanem végre egy olyan Tandori-kötet, amelynek minden során 
érezhető a gondos szerkesztői és olvasószerkesztői munka, a remek borítóról már nem 
is beszélve. (Nagy kár, hogy a borító tervezőjének neve homályban marad.) Ha esetleg 
jártunkban-keltünkben arra lennénk figyelmesek, hogy valaki arról szónokol, hogy a 
Tandori-próza ismétli önmagát, a Tandori-regények csupán esetlegesen összefűzött, ér-
dektelen önéletrajzi esszétöredékek sorozatai, ráadásul a szerző mindig csak verebekről 
meg lóversenyekről ír, tudni fogjuk a dolgunkat: egyszerűen csúsztassuk a kezébe a 
Torlandó�szörfpókert.

„Életem szerves, minden tévelygésével, hülyeségével, röhejével együtt: egy biztos: szer-
ves”, közli velünk a Ki�nem�feküdt�halál�narrátora („TD”, ahogy magát nevezi) a 74. 
oldalon. Alighanem minden olvasó, akit nem riasztott el a regény bevezető fejezeteinek 
első pillantásra talán enigmatikusnak ható, követhetetlen belső utalásokban gazdag szö-
vegvilága („Ne kérdezz semmit. Ne akarj itt semmit megoldani”, hangzik az elbeszélői 
utasítás és jótanács), készséggel elismerné: ebben az egyben biztosan igaza van TD-nek. 
A Tandori-életmű szerves egész (a fanyalgók szerint: túlontúl is az), és nem más teremti 
meg az életmű egységét, mint a kötetenként eltérő módon (a fanyalgók szerint: ugyan-
úgy) színre vitt élet egysége.

De persze ez nem ilyen egyszerű. Ha az utóbbi évek Tandori-prózája lényegét te-
kintve olyan nagyszerű (és különböző!) regényekből áll, mint a 13:87, a Zombi vagy a 
Torlandó�szörfpóker, akkor az önéletrajzi esszéisztika jelenti az életmű „kötőanyagát”. A 
Tandori-művek védjegyévé vált önéletrajzi szólam valójában jóval kisebb szerepet kap a 
különböző regényműfajok – a detektívregény, az ifjúsági regény, a kalandregény, az ero-
tikus regény, a filozófiai regény, a romantikus lektűr vagy a metanarratív posztmodern 
regény stb. – műfaji kódjait egymásra vetítő, ironikusan kiforgató és az életmű centru-
mában álló morális dilemmákat e műfaji konvenciók nyelvén újrafogalmazó regények 
világának felépítésében, mintsem a Tandori-prózát hírből ismerők gondolnák. Nem 
úgy, mint a folyóiratok és hetilapok hasábjain megjelenő rövidebb írásokban, illetve a 
gyűjteményes prózakötetekben vagy az esszéregényekben: ezek az önéletrajzi szövegek 
mintegy körülírják, ezáltal „beemelik” a regényeket a folytonos keresztutalásokkal, belső 
hivatkozásokkal és műnemeken átívelő önidézetekkel egyben tartott életmű (ha tetszik: 
a Tandori-magánmitológia) szöveguniverzumába. Innen hát a Tandori-próza állítólagos 
olvashatatlansága: a könnyen hozzáférhető, rövid írások jellemzően alig-alig értelmezhe-
tők az életmű kontextusán kívül – az önmagukban is megálló regényekre viszont (vilá-
gos kritikai ajánlat hiányában) csak véletlenül, nagy szerencsével találnak rá az olvasók, 
ha egyáltalán rátalálnak.

A Ki�nem�feküdt�halál�elsősorban azokat szólítja meg, akik többé-kevésbé jól tájé-
kozódnak a Tandori-szövegek világában, de legalább a Torlandó�szörfpókert olvasták. 
A kötet ugyanis a Torlandó�„egyenes folytatása”; ahogy a szerző fogalmaz a hátoldalon: 
„Az Olvasó nyilván észreveszi azt a prózatrükköt, hogy regényt írok egy másik regény 
olvasásából”. Emlékszünk (és ajánlatos emlékeznünk, mert az elbeszélő csak slágvor-
tokban és pontatlanul idézi fel az előzményeket): a Torlandó�cselekményének közép-

Stb., etc.
Tandori Dezső: Ki nem feküdt halál. Egy agy-rázkódtatás kertje.
Jaffa Kiadó, Budapest, 2009. 196 oldal, 2490 Ft.
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pontjában egy „világregény” fordítása állt. A németül és angolul egy időben megjelenő, 
eredetileg holland nyelvű „világregény” fordítás közben folyamatosan műfajt vált: a 
filozofikus szoft-pornó díszletei a délutáni romantikus tévésorozatok kulisszáinak adják 
át a helyüket, hogy a történet véres detektívregényként érjen véget – ráadásul minderről 
a svájci fordító, Bernie összefoglalásában értesülünk. Közben azonban más is történik: 
Bernie minden erejével azon van, hogy megakadályozza a két „virtuális réteg”, a világ-
regény és a fordítás történetének egybecsúszását (a két cselekménysík eseményei mind 
jobban hasonlítanak egymásra). Természetesen mindvégig jelen van a szövegben a TD 
nevű narrátor is, aki visszafogottan kommentálja Bernie fordítói tevékenységét, továbbá 
enyhén fanyalog a világregény bornírtságán. És akire egy nap komoly feladat vár: neki 
kell befejeznie a fordítást Bernie-ék halála után (a svájci falucskát kétszeres természeti 
katasztrófa éri), és neki kell megakadályoznia, hogy az immár három „virtuális réteg” 
jóvátehetetlenül egymásba csússzon.

A Torlandó�szörfpóker�kesernyés happy enddel zárul: a fordítás elkészül, a „virtuális 
rétegeket” nagyjából sikerül külön tartani, mi több, TD szellemes ellenőrző és gondo-
latébresztő tesztkérdésekkel lepi meg az olvasót. Igaz, a regény utolsó oldalán önmagát 
megkettőzve Úristenként levelet ír magának, amelyben kimondja a lényeget: a szereplők 
„híján valami hatalmas magányba manőverezted magad, Fiam”. A Ki�nem�feküdt�halál�
mintha csak ezt a tézist ismételné, magyarázná – bármiféle ironikus happy end lehető-
sége nélkül. Időközben elkészült a „világregény” második része, ám TD félúton beleun 
a fordításba, visszaadja a kötetet, bár a szereplők sorsa sokáig nem hagyja nyugodni; 
egészen az utolsó oldalakig, ahol a „virtuális rétegek” immár jóvátehetetlenül egymásba 
csúsznak. Az olvasóhoz való viszony is változik: az ellenőrző tesztkérdések szerepét 
egyre inkább (bevallottan) céltalan és végrehajthatatlan „feladatok” veszik át. TD mono-
lógjai hamisítatlan, vérbeli Tandori-esszék és önéletrajzi jegyzetek, mély értelmű, remek 
rajzokkal („az író kertje a rajzolás”, innen az alcím), sok-sok önidézettel és az aktuális 
élettények – a rangos szakmai elismerésektől a test romlásának nyilvánvaló jeleiig: a 
veszélyes utcai balesetekig és a kínzó belső fájdalmakig – részletes értelmezésével.

A Torlandó�szörfpóker�és a Ki�nem�feküdt�halál�ugyanarról beszél: az egzisztenciális 
magány és idegenség tapasztalatáról, amelyet csak ideig-óráig enyhíthet a másokért (ve-
rebekért, kutyákért vagy regényszereplőkért) viselt személyes felelősség tudata. Ám míg 
az előbbi megmutatja, hogy a különböző irodalmi konvenciókon keresztül hogyan mo-
dellezhető ez a tapasztalat, addig az utóbbi – metanarratív csavarok ide vagy oda – meg-
próbálja kimondani, körülírni vagy értelmezni ezt a tapasztalatot. A végletes kiszolgálta-
tottságról és létbevetettségről Tandori világában egyaránt hírt adhat egy agyrázkódással 
végződő utcai baleset (lásd ismét az alcímet) és az a tény, hogy a szerző műveit nem 
övezi az őt megillető kritikusi figyelem. Ne essünk tévedésbe: ennek a szemrehányásnak 
poétikai szerepe van, bármit irkálnak is össze a kritikusok a Tandori-kötetekről. Így hát 
kockázat nélkül kijelenthetjük: a Torlandó�szörfpóker�olvasói nagy örömüket lelik majd 
az új regényben – ám addig azért nem mennénk el, mint a Dehuneszta Zageró A. nevű 
fiktív recenzens a kötet hátoldalán: „T. D. új könyve a lehető regényírás elismerten soká 
elérhetetlen grand. fénytöréseként ragyog majd”.

A regény felemlegetése
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Regényt valahogy úgy kell kezdeni, ahogy James M. Cain teszi – állapíthatják meg 
elégedetten a gyakorlott olvasók, akik döntésüket nem bízzák a véletlenre, valamint 
nem hisznek el mindent a fülszövegíróknak (vagy a kritikusoknak), ezért a biztonság 
kedvéért vásárlás előtt belelapoznak a kiválasztott kötetekbe. Igaz, őket persze az sem 
fogja meglepni, hogy James M. Cain három legfontosabb regénye (a világhírű, nálunk is 
jól ismert A�postás�mindig�kétszer�csenget, valamint a magyarul most először megjelenő 
Dupla�vagy�semmi�és a Mildred�Pierce) minden látszat ellenére mennyire különbözik 
egymástól.

Az eredetileg 1934-ben megjelent Postást és a két évvel később született Dupla�
vagy� semmit az irodalomtörténeti köztudat – Raymond Chandler, Ross Macdonald, 
Dashiell Hammett és más szerzők művei mellett – az amerikai hard-boiled�bűnregény, 
az úgynevezett „kemény krimi” klasszikusaként tartja számon. Az irodalomtörténeti 
köztudat szerencsére (vagy sajnos?) ritkán téved nagyot, így hát a második regény, a 
Dupla�vagy�semmi�esetében pontosan azt kapjuk, amit várunk. „Épp Glendale-ben jár-
tam, hogy csoportos biztosítást kössek az ottani serfőzde három új teherautósofőrjére, 
amikor eszembe jutott az a megújítandó szerződés Hollywoodlandben”, kezdi történe-
tét a regény első személyű elbeszélője, Walter Huff. A kezdő mondat, és a rákövetkező 
pár oldalnyi szöveg mindenről tájékoztatja az olvasót, amire a későbbiek megértéséhez 
szükségünk lesz: Huff biztosítási ügynök, aki szinte véletlenül ismerkedik meg H. S. 
Nirdlinger erotikusan felettébb vonzó feleségével, Phyllis-szel; közösen tervelik ki a gaz-
dag olajkutató meggyilkolását – majd a gyilkosságot is annak rendje és módja szerint 
közösen hajtják végre. Céljuk kettős: Nirdlinger halálát vasúti balesetnek álcázva komoly 
összeget csalhatnak ki a biztosítótársaságtól, amelynek alkalmazottjaként Huff életbizto-
sítást köt a férfival; másrészt megkísérti őket a Nagy Terv vágya: meg akarják valósítani 
a „tökéletes gyilkosságot”.

Két sima, egy fordított
James M. Cain: A postás mindig kétszer csenget. 
Fordította: Uram Tamás. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007. 152 oldal, 1800 Ft.
James M. Cain: Dupla vagy semmi. 
Fordította: Uram Tamás. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007. 160 oldal, 2000 Ft.
James M. Cain: Mildred Pierce. 
Fordította: Siklós Márta. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 420 oldal, 2500 Ft.
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A Dupla�vagy�semmi�tehát nem a Chandler-regényekből ismerős mintát követi: a 
főhős-elbeszélő nem a bűncselekmény leleplezésében érdekelt magándetektív, hanem 
a titkok feltárulását akadályozó gyilkos. (A nyomozó klasszikus szerepkörét Huff 
magával ragadóan ellenszenves, hiperracionális és cinikus kollégája, a profi bizto-
sítási szakember, Keyes tölti be.) Persze a regény világképe ízig-vérig a hard-boiled�
bűnregényeké. Jóllehet Walter Huff gyilkos, nem pedig nyomozó, maga is csupán 
belekeveredik a gyilkosságba: kisvártatva kiderül, hogy Phyllis úgy játszik vele, mint 
„csörgőkígyó a nyúllal”. Huff, akit úgy ismerünk meg, mint cinikus profit, aki a töké-
letes bűntény és a nagy haszon érdekében képes felülemelkedni morális gátlásain, aki 
elég erős hozzá, hogy engedjen az asszony erotikus csábításának, és igent mondjon a 
mindent elsöprő és mindenen átgázoló szerelemre – nos, Huff valójában szánalmas 
balek, aki áldozatul esik egy eszelős femme�fatale�mesterkedéseinek. A bűnösök lelep-
leződnek, a regény utolsó (már-már giccshatárig feszítetten roman�noiros) jelenetében 
Huff és Phyllis közös öngyilkosságot készül elkövetni. Ám a bűnösök lelepleződésével 
és feltételezhető halálával nem áll helyre a megsértett morális világrend egyensúlya, 
mint az Agatha Christie-féle analitikus detektívregényekben, hiszen itt nincs semmi-
féle morális világrend, amelynek helyreállhatna az egyensúlya: a Dupla�vagy�semmi 
világában kényszerítő erejű morális törvények helyett démonikus ösztönkésztetések, 
nem emberléptékű társadalmi erők uralkodnak, és minden (szabadnak tűnő) emberi 
cselekvést áthat a vak végzetszerűség.

Az első regény, a Postás�mindig�kétszer�csenget�látszólag ugyanerre a poétikai rugó-
ra jár. A főhős, Frank Chambers itt sem tud ellenállni egy nő, Cora Papadakis erotikus 
csábításának; a szerelmesek meggyilkolják az asszony férjét, majd minden körültekinté-
sük ellenére lelepleződnek. A fikciós keret is kísértetiesen hasonló: a regény, mint az 
az utolsó oldalakon kiderül, Frank emlékirata és vallomása, amelyet a férfi a halálos 
ítélet kimondása után a siralomházban vet papírra. Ráadásul Frank hasonlóan szikár 
elbeszélői nyelvet használ, mint Huff (Uram Tamás fordítása mindkét esetben kitűnő): 
a jelenetek leírása során csupán a legfontosabb közlésekre szorítkozik, az eseményeket 
rendszerint meg sem próbálja értelmezni, nem lát bele a szereplők fejébe (gyakran még 
a sajátjába sem!), a párbeszédekhez ritkán fűz érdemi kommentárokat. Mégis az a be-
nyomásunk, mintha egészen más szövegvilágban járnánk.

Már az első mondat megerősíti a gyanúnkat: „Déltájban dobtak le a szénásko-
csiról”. Míg a Dupla�vagy�semmi�kezdőmondata pontosan eligazítja az olvasót a fő-
hős-elbeszélő foglalkozásával, helyzetével és pillanatnyi céljaival kapcsolatban, addig 
Frank Chambersről gyakorlatilag nem tudunk meg semmit. Ami nem is csoda, hiszen 
Franknek nincs foglalkozása és nincsenek pillanatnyi vagy távlatos tervei: csavargó, aki 
ide-oda vetődik az 1930-as évek Amerikájának poros országútjain. Törvényen kívüli, a 
szó legszorosabb értelmében: pontosan tudja, hogy az uralhatatlan ösztönkésztetések és 
irracionális társadalmi folyamatok világában illúzió bármiféle (morális vagy társadalmi) 
törvény hatályáról beszélni; a végzetének kiszolgáltatott ember csupán egyet tehet: kö-
zönnyel válaszol a számára idegen világ közönyére. (Nos hát igen, az irodalomtörténeti 
köztudatot ezúttal sem sikerült tévedésen csípnünk: Camus Közönye� valóban sokat 

köszönhet a Postásnak; Chambers és Meursault remekül megértené egymást – ha már 
egyszer az őket körülvevő világ abszurditását oly remekül megértették.)

A Postásban felcserélődnek a Dupla� vagy� semmi� szerepei. Itt a főhős-elbeszélő 
helyett Cora Papadakis, a férfi tettestársa talál értelmet a gyilkosságban: ha „bestiává 
válik”, megnyílik számára a társadalmi felemelkedés (és a valódi szerelem) lehetősége. 
Ám az asszony természetesen téved: bár egy profi ügyvédnek köszönhetően felmentik 
őket a gyilkosság vádja alól, a bírósági tárgyalás előtt Frank és Cora egymás ellen fordul, 
a mindent elsöprő szerelemből gyűlölet, bizalmatlanság és kölcsönös félelem lesz. Majd 
mikor (látszólag?) legyőzik a démonjaikat, azaz „távozik belőlük az ördög”, másodjára 
már tényleg lesújt rájuk a végzet (a postás mindig kétszer�csenget!): Cora autóbalesetben 
életét veszti, és Franket, mivel ő vezette az autót, immár két�gyilkosságért ítélik halálra. 
És persze sem az olvasó, sem Frank nem lehet benne egészen biztos, hogy a férfi való-
ban vétlen volt az asszony halálában.

Vajon hogyan jutott el a szerző A�postás�mindig�kétszer�csenget�kopár egzisztenci-
alizmusától a két évvel későbbi Dupla�vagy�semmi�hátborzongató bűnügyi történetéig? 
A recept egyszerű: ha a világ abszurditásába közönyösen beletörődő, ízig-vérig amorális 
főhős-elbeszélőt gátlástalan és kegyetlen femme�fatale-ra cseréljük, továbbá az elbeszélői 
feladatokat a démonikus asszony (persze kellőképpen cinikus és számító) partnerére/
áldozatára ruházzuk, egzisztencialista remekműből profi, bár helyenként kissé túlírt 
hard-boiled�bűnregényt kapunk. És mi történik akkor, ha a femme�fatale-t kiemeljük 
a bűnregény díszletei közül, és egy többé-kevésbé realista nagyregény kulisszái közé 
helyezzük?

A Mildred�Pierce�első mondataiból már következtethetünk a válaszra: „1931 tavasza 
volt. A kaliforniai Glendale egy kis családi házának gyepén fákat erősített egy férfi.” 
Első személyű elbeszélő helyett harmadik személyűvel van dolgunk, méghozzá olyan-
nal, aki pontosan ismeri a főhősnő gondolatait és érzéseit, miközben mindenki mást 
csupán kívülről ábrázol (az első oldalakon a címszereplő férjével, Berttel találkozunk); 
aki pontosan megjelöli a cselekmény helyszínét és idejét; és aki igyekszik minél kevésbé 
személyesen jelen lenni az elbeszélés terében. A Mildred�Pierce�hagyományos karrier-
regény: egy fiatal nő társadalmi-gazdasági felemelkedésének, majd szinte törvényszerű 
bukásának történetét meséli el. Mildredet 1931 tavaszán elhagyja a férje, aki a nagy 
gazdasági világválság óta tehetetlenül nézi, hogyan szegényedik el a családja. Mildred 
képtelen beletörődni az elhagyott háziasszonyok és a nyomorgó családanyák sorsába: 
komoly kockázatot vállalva éttermet nyit, és vállalkozását siker koronázza. Pedig az élet 
alaposan próbára teszi: munkát keresve megalázóbbnál megalázóbb helyzetekbe kerül, 
majd közvetlenül azelőtt, hogy megnyitná első éttermét, kisebbik lányát is elveszti.

Nagyobbik lánya, Veda élete viszont nem kerül veszélybe, és ez a későbbiekben szá-
mos bonyodalom forrása lesz. Veda ugyanis kis túlzással szólva a hard-boiled�regények 
gátlástalan, démonikus femme�fatale-ja. Anya és lánya között a regény első oldalaitól 
kezdve vérre menő játszmák folynak: Mildred rajongva szereti a lányát, aki viszont őt 
tudatosan és kiszámított kegyetlenséggel a lenézett, megalázott szerelmes helyzetébe 
kényszeríti. Gazdasági sikerei ellenére Mildred képtelen megfelelni lánya elvárásainak: 
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Veda az anyjában mindvégig a „földhözragadt”, buta és önző (!) „prolit” látja, akinek az 
az egyetlen feladata, hogy biztosítsa az anyagi tőkét a lány zenei karrierjéhez – no meg 
ahhoz, hogy Veda a felsőbb társadalmi körök befolyásos tagjává válhasson. A Mildred�
Pierce�három magatartásmodellt állít az olvasó elé: Bert az irracionális társadalmi-gazda-
sági folyamatok tehetetlen haszonélvezője, majd áldozata; Mildred és Veda viszont saját 
kezébe veszi a sorsát – ám míg Mildred ösztönösen tudja, hogy cselekedeteiért morális 
és anyagi felelősséget visel, Veda számára a felelősség kérdése fel sem merül.

Jóllehet a Mildred�Pierce�legalább annyira olvasmányos és lebilincselő regény, mint 
a másik két Cain-mű, és Siklós Márta legalább olyan remek munkát végzett, mint Uram 
Péter, az olvasó mégis kissé zavarban érzi magát. Veda figurája nem mozog otthonosan 
a realista nagyregény kulisszái között: hol a díszletek takarják el a lány alakját, hol a lány 
intenzív jelenléte teszi feleslegessé és zavaróvá a díszleteket. Az olvasó azonban hálás 
teremtés: megnyugtató érzés, hogy Cain az egzisztencialista remekmű mellett megírta 
azt az átlagos hard-boiled detektívregényt és azt a kissé egyenetlen színvonalú társadalmi 
regényt is, amellyel levezethetjük A�postás�mindig�kétszer�csenget felkavaró élményét.

A recenzens érzékeny lélek, nagy hatással vannak rá a váratlan fordulatok, ezért hát kis 
híján felujjongott, amikor a könyvesboltban megpillantotta Harry Kemelman krimi-
sorozatának első kötetét. (Legutóbb akkor történt vele ilyen, amikor két éve tavasszal, 
minden előjel nélkül, egyszer csak húsz éves késéssel megjelent Tandori Dezső Nat Roid 
álnéven írt detektívregény-ciklusának utolsó része. Tanulság: olykor a kezdet késlekedik, 
olykor a vég.) A�rabbi�pénteken�sokáig�aludt�1964-ben hozta meg a szerzőnek, Harry 
Kemelmannak a szakmai elismerést, majd valamivel később a világhírt; az első kötetet 
Amerikában további tíz vagy tizenegy követte. (Tíz, ha csupán a detektívregényeket szá-
moljuk; tizenegy, ha az 1981-es Conversations�with�Rabbi�Smallt is a sorozat részének 
tekintjük: ebben a műben Small rabbi nem nyomoz. Tanulság: nem minden krimi, ami 
annak látszik.)

Persze némiképp korai volt a recenzens öröme: rövid nyomozással kideríthető, 
hogy a regény valamikor a rendszerváltás hajnalán már megjelent magyarul, akkor is 
egyedüliként a sorozatból, azaz a Konkrét Könyvek Kiadó egy régi fordítást adott ki 
újból; valamint hogy Neumann Anna fordítása nem az eredeti angol, hanem a (felte-
hetőleg autorizált) német szöveg alapján készült. Ám a fordítás szerencsére remek, a 
magyarul beszélő Small rabbi méltó vitapartnere lenne az angolul okoskodó Small rab-
binak – bár arra semmi garancia, hogy együtt hamarább találnák meg a fiatal háztartási 
alkalmazott (magyarul: bébiszitter), Elspeth Bleech gyilkosát.

Small rabbinak ugyanis pontosan arra van szüksége, mint legtöbb irodalmi elődjé-
nek, Sherlock Holmestól Hercule Poirot-n át Miss Marple-ig: a gyilkosság számos rivális 
narratív magyarázatára, amelyekről a klasszikus analitikus detektívregény nyomozója 
egytől-egyig megmutathatja, hogy látszólagos eleganciájuk és komoly heurisztikus ere-
jük ellenére vagy keveset magyaráznak (tudniillik fontos részleteket hagynak figyelmen 
kívül), vagy egyszerűen tévesek. Márpedig a nyomozásnak tétje van: ha a detektív ra-
cionális úton, minden rendelkezésére álló jelet aggályosan és precízen értelmezve nem 
jut el a megfejtéshez, a bűntény, a gyilkosság által megsértett erkölcsi világrend nem 
áll helyre. A klasszikus analitikus detektívregény világában a józan ész helyes működése 
önmagában szavatol az erkölcsi jóvátételért: ha felderítjük a gyilkosság okait és indokait, 
igazságot szolgáltattunk az áldozatnak, hiszen bebizonyítottuk, halála nem irracionális, 
értelmetlen, vak folyamatok működésének eredménye volt. No meg az olvasónak, aki 
elfogadta a detektívregény poétikai ajánlatát, és maga is nyomozni kezdett – igaz, a gya-
korlatlanabb vagy a szövegben elrejtett nyomokat kevésbé lelkesen gyűjtögető olvasónak 

Pilpul
Harry Kemelman: A rabbi pénteken sokáig aludt. 
Fordította Neumann Anna. 
Konkrét Könyvek Kiadó, Budapest, 2007. 304 oldal, 2999 Ft.
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rendszerint csupán az a szerep jut, hogy hibás magyarázatokat szállítson a detektívnek, 
amelyeket az a regény fontosabb dramaturgiai pontjain látványosan ízekre szedhet.

Small rabbi legfontosabb beszállítója az olvasó mellett a Massachusetts-beli fiktív 
kisváros, Barnard’s Crossing derék rendőrfőnöke, az ír katolikus Hugh Lanigan. Bár 
olvasmányélményeink alapján arra számíthatnánk, hogy Lanigan lesz Small rabbi kissé 
ügyefogyott doktor Watsonja, szerencsére csalódnunk kell: a rendőrfőkapitány formátu-
mos társa és riválisa a rabbinak a nyomozás során. („Vallja be, detektívet játszik, ugye, 
rabbi?”, szólítja meg David Smallt a mindent eldöntő utolsó előtti fejezet második 
bekezdésében.) A két nyomozó munkamódszere alapvetően különbözik egymástól: La-
nigan velejéig tisztességes hivatalnok, aki a rendelkezésére álló narratív magyarázatok 
közül igyekszik kiválasztani azt, amelyikhez a kiértékelési eljárás során a legnagyobb 
valószínűséget lehet rendelni (ahogy a rendőrfőnök fogalmaz: „bizonyossággal határos 
valószínűségre” kell törekednünk). Ezzel szemben a rabbi munkamódszerének metaforá-
ja a pilpul, vagyis a „szőrszálhasogató” és „szófacsaró” Talmud-értelmezési viták gyakor-
lata. „Mi ösztönözzük a kételkedést – mindenben”, magyarázza el a rabbi Lanigannek a 
regény közepe táján. (No persze ez a kételkedés a hitet azért nem sodorja veszélybe, el-
végre Small rabbi szerint mindenki beláthatja, hogy „nem vezet semmire, ha az egyetlen, 
mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló istenben kételkedünk”.) A kételkedés, a 
rendelkezésre álló magyarázatok, érvek, gondolatmenetek állandó kétségbevonásának 
közvetlen, praktikus haszna van: „ha az ember istenigazában elkezd érvelni, folyton új 
gondolatai támadnak” – és Small rabbi pontosan ezzel a módszerrel találja meg Elspeth 
Bleech valódi gyilkosát.

A�rabbi�pénteken�sokáig�aludt feltűnően lassú tempójú (a bébiszittert csak a re-
gény egyharmadánál fojtják meg!) klasszikus analitikus detektívregény, amelyben két 
különböző (hadd fogalmazzak így:) „hermeneutikai logika” működését és rivalizálását 
figyelheti meg az olvasó – és amelyben ezekhez a „hermeneutikai logikákhoz” más és 
más világkép tartozik: Small rabbinak és Lanigannek a nyomozás során hála istennek 
arra is jut idejük, hogy eszmét cseréljenek például a felelősség és az akaratszabadság kér-
déseiről. Ám Kemelman regénye nem csupán klasszikus krimi. A gyilkosság történetével 
ugyanis párhuzamosan fut egy másik történet is: a Bernard’s Crossing-i zsidó hitközség 
mindennapjainak története. Itt is a fenti dramaturgiai szerkezet ismétlődik: a hitközség 
idős elnöke, Jacob Wasserman, aki egy évvel a regényben elmesélt események előtt a 
kisvárosba hívta Small rabbit, világosan látja, hogy a közösség csak úgy maradhat egy-
ben, ha a rabbi pontosan olyan, amilyennek a közösség tagjai látni szeretnék. Márpedig 
a tagok karizmatikus, reprezentatív vezetőt szeretnének, aki jól ért a PR-hoz – ezzel 
szemben Small rabbi rosszul öltözött, jelentéktelen külsejű tudósember, aki valláserköl-
csi és szokásjogi kérdésekben meglehetősen konzervatív álláspontot képvisel. (Ráadásul 
belekeveredik egy csúnya gyilkosságba: az áldozat táskáját az ő autójában találják meg.) 
Kemelman regénye szeretetteljes iróniával ábrázolja Small rabbi változatos sikerű, végül 
– sejthetően: pürrhoszi – győzelemmel végződő küzdelmét saját közösségének tagjaival. 
(A rabbi legnehezebben a regényben fontos szerepet játszó Al Becker jóindulatát nyeri 
el. Ahogy egy mellékszereplő fogalmaz: „Tudod, Al, talán túl dörzsölt vagy ahhoz, 

hogy egy olyan embert, mint a rabbi, megérts. Ahhoz vagy szokva, hogy a sorok között 
olvass, és abból találd ki, mit gondolnak valójában az emberek. Megfordult-e valaha a 
fejedben, hogy a rabbi pontosan azt mondja, amire valójában gondol?”)

A finom irónia, a szellemes párbeszédek, Small rabbi és Lanigan szórakoztató ve-
télkedése, valamint az amerikai kisváros közösségi életének érzékeny ábrázolása (gon-
doljunk csak arra az alig pároldalas jelenetre, amelyben a város elöljárói megpróbálják 
megakadályozni, hogy a gyilkosság ügye vérváddá dagadjon!) talán kárpótolják majd az 
olvasót a klasszikus detektívregények lassú tempójáért, valamint azért, hogy ha nagyon 
figyel, túl korán megsejtheti a rejtély megoldását (csupán egyetlen részlet van, amelyik 
sehogy sem illeszkedik egyik magyarázathoz sem). És akkor bízhatunk benne, hogy a 
Konkrét Könyvek Kiadó szépen sorban lefordíttatja és megjelenteti a sorozat további 
köteteit. Dramaturgiailag legalábbis így lenne helyes.
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Gyanús, mindig gyanús, jegyezhetné meg a recenzens kárörvendő mosollyal az arcán, 
ha egy könyvet valaki úgy mutat be az olvasóközönségnek, hogy először érzékletes sza-
vakkal elmeséli, milyen hányatott filológiai sors jutott osztályrészül a szövegeknek, majd 
röviden, ám a dicsérő jelzőkkel nem fukarkodva szót ejt a hosszú idő után végre megje-
lenő írások irodalomtörténeti jelentőségéről. Márpedig a recenzensnek most ezt kellene 
tennie. A fordulatos filológiai történet a huszadik század elején vette kezdetét: Mark 
Twain halála után három regény, illetve regénytöredék kézirata is előkerült a hagyaték-
ból, ám az örökösök és a hagyaték gondozói úgy döntöttek, hogy a három fennmaradt 
szöveget egyetlen regénnyé gyúrják; s egészen 1969-ig kellett várni, hogy egy amerikai 
irodalmár „igazságot szolgáltasson”, helyreállítsa a szövegek eredeti állapotát, és sajtó 
alá rendezze a három regényt, illetve regénykezdeményt. A Noran Kiadó gondozásában 
nemrégiben megjelent, A� titokzatos� idegen� címet viselő vaskos kötet nem véletlenül 
kapta a Sátán�három�könyve�alcímet: Gergely Zsuzsa nem a „hamisított” Twain-regényt 
fordította újra (az „összefércelt” mű 1916-ban látott napvilágot, és közel nyolcvan éve 
magyarul is olvasható), hanem az eredeti szövegek alapján dolgozott. Ahogy mondani 
szokás, és a kötet utószavát jegyző Bollobás Enikő mondja is, a három mű megjelente-
tésével a magyar Twain-kiadások „régi adósságát” törleszti a kiadó – hiszen A�titokzatos�
idegen� (igaz, az „összefércelt” változat!) olyan remekművekre gyakorolt kimutatható 
hatást, mint Mihail Bulgakov�Mester�és�Margaritája.

És a gyanú, valljuk be, nem teljesen alaptalan. A�titokzatos� idegent végigolvasva 
három teljesen különböző, legjobb esetben is csupán félkész szöveggel találkozhatunk: 
egy poétikailag sok sebből vérző, feltehetőleg ezért is befejezetlen regénnyel (Ifjú�Sátán�
krónikája); egy regénytöredékkel, amelynek alapján csak találgathatjuk, milyen is lett 
volna a regény, ha egyszer elkészül (Iskolahegy); valamint egy valódi remekmű vázlatával 
(44,�a�titokzatos�idegen). Ám hogy a helyzet kellőképp bonyolult legyen, mindhárom 
írás lenyűgözi az olvasót: annak ellenére, hogy a töredékesség, vázlatszerűség gyakor-
latilag egyetlen ponton sem válik a szövegek poétikájának részévé, hanem mindenhol 
írói megoldatlanságok, szerkezeti problémák következménye, mégsem szabadulhatunk 
a regények delejes hatása alól. Mondhatni Mark Twain Sátánja annak rendje és módja 
szerint megbabonázza az olvasót.

Merthogy a regények szereplői az Ördöggel cimborálnak – pontosabban szólva a 
Sátán unokaöccsével (Ifjú�Sátán�krónikája), fiával (Iskolahegy), vagy legalábbis közeli 
rokonával (44,�a�titokzatos�idegen). Az első regényben a Philip Traum névre hallgató, 

rendkívül rokonszenves ifjú Sátán egy kis osztrák falu, Eseldorf életébe avatkozik bele. 
Amint a feltűnően tájékozott, az irónia fegyverét ügyesen forgató, remek szatirikus véná-
val megáldott kamasz-elbeszélőtől, Theodor Fischertől megtudhatjuk, Ausztriában 1702-
ben még javában tart a középkor: Isten dicsőségére javasasszonyokat égetnek, részeges 
és hatalomvágyó papok terrorizálják a sorsukba békésen belenyugvó, javarészt együgyű 
hívőket, és a bamba tömeg bármikor hajlandó akár korábbi elöljárói ellen is fordulni, 
ha úgy hozza a sors, hogy lehetőség nyílik valami jó kis kegyetlenkedésre. Az ifjú Sátán 
gyorsan barátságot köt a főhős-elbeszélővel és annak pajtásaival, és a kamaszfiúk unszo-
lására igyekszik segíteni a szenvedőkön – ám, fájdalom, pillanatok alatt kiderül, hogy a 
Sátán „nem nagyon tud másképp szívességet tenni egy embernek, csak ha megöli vagy 
megőrjíti”.

Az emberiség ugyanis eredendően romlott. Az Ifjú�Sátán�krónikája�vérbeli tézis-
regény: az ifjú Sátán változatos módokon (egyebek közt történelmi időutazások se-
gítségével) bebizonyítja az elbeszélőnek, hogy az emberiség romlottságának oka nem 
más, mint az úgynevezett Erkölcsi Érzék. Velünk született Erkölcsi Érzékünk révén 
különbséget tudunk tenni jó és rossz között, ez különböztet meg bennünket a teljesen 
amorális ördögöktől és angyaloktól (no meg az állatoktól) – ám az embernek elég csu-
pán felismernie a rosszat, és gondolkodás nélkül azt fogja választani. Egyetlen módon 
emelkedhetünk felül az emberiség romlottságán, egyetlen eszközünk van, hogy gátat 
vessünk a szörnyűségeknek (ártatlanok szenvedése, vallási téboly, felekezeti villongások, 
gyilkos hatalomvágy stb.): a humor, a szatirikus sátáni kacaj – az emberek azonban 
túlzottan ostobák ahhoz, hogy megpillantsák a sorsukban rejlő abszurd komikumot.

Az ifjú Sátán ügyesen érvel, példái meggyőzőek, és hát a regény világában valóban 
a csillapíthatatlan szenvedés és a legyőzhetetlen ostobaság uralkodik. Ám az elbeszélő 
nem elégszik meg azzal, hogy csupán a varázslatos ifjú Sátán ámuló hallgatóságának és 
halványan teljesítő vitapartnerének szerepét töltse be: az Ifjú�Sátán�krónikája�a keserű 
szatíra és a szellemes tézisregény mellett a fordulatos cselekményű kalandregény (üldö-
zött szerelmesek, ártatlanul megvádolt pap stb.) és a fantasztikus regény műfaji kódjait 
is alkalmazni szeretné. Ebből viszont nem sül ki semmi jó. A cselekmény lezárhatat-
lan, vagy legalábbis az elbeszélő nem tudja lezárni (ugyan hogyan kellene végződnie 
a sorsüldözött szerelmesek és a megvádolt pap történetének, hogy valóban hatásos 
regényzárlatot kapjunk?), a fantasztikus regénybe illő ötletek kidolgozására nincs tér. Az 
eredmény: számos inkonzisztencia, mind az elbeszélés szintjén (Theodor Fischer apjá-
ról hol azt tudjuk meg, hogy kántor, hol azt, hogy bíró), mind a filozófiai tanulságok 
szintjén (ha egyszer minden emberi cselekedet determinált, hogyan tudnak a kamaszfiúk 
az időutazás során megszerzett információkra támaszkodva beavatkozni az események 
menetébe?), mind a filozófiai tézisek szintjén (az emberiség eredendően romlott, és ezért 
választja a rosszat, vagy a mindenkori kisebbség nyomására teszi ezt?).

A második regényben, az Iskolahegyben az ifjú Sátán Ausztria helyett immár egy 
amerikai kisvárosba érkezik, és hamarosan Tom Sawyerék játszótársa lesz. A keret nem 
sokban különbözik az előzőtől: a Sátán fiának az a küldetése, hogy tompítsa apja tetté-
nek következményeit, tudniillik hogy a Sátán megismertette az emberekkel a jó és rossz 

Ördögi vigyor, sátáni kacaj
Mark Twain: A titokzatos idegen. Sátán három könyve. 
Fordította Gergely Zsuzsa. 
Noran Kiadó, Budapest, 2007. 600 oldal, 3199 Ft.
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közti különbséget, és ezzel együtt hajlamossá tette őket a rossz választására. Ám amint a 
regény elkezdődne, már véget is ér – az olvasó csupán néhány remekbe szabott ironikus 
portréval vigasztalódhat, amelyet a kisváros jellegzetes figuráiról rajzol az elbeszélő.

A harmadik regény, a 44,�a�titokzatos�idegen�megírása során Twain szemmel látha-
tóan felhasználta az első regény poétikai kudarcának tanulságait. Immár nem próbált 
egyszerre tézisregényt, szatírát és fantasztikus regényt írni – és így kevés híján sikerült re-
mekművet papírra vetnie. A 44,�a�titokzatos�idegen�őrült, abszurd, groteszk fantasztikus 
regény, amelyben az ifjú Sátán nyomdásztanoncnak áll, hogy alaposan megbolygassa 
a mélyen vallásos középkori Ausztria egy félig-meddig társadalmon kívüli kis közössé-
gének életét. A 44,�a�titokzatos�idegen�egyszerre romantikus és posztmodern műveket 
idéző szöveg időutazással, a szereplői identitások megsokszorozásával, a valóság, az 
álom és a hallucináció fikciós szintjeinek egymásra nyitásával. A regény oldalain vérbő 
komikum keveredik kifinomult humorral, metafizikai horror filozófiai értekezéssel – 
E. T. A. Hoffmann és Philip K. Dick modorában. Sajnos a szöveggel lett volna még 
munka bőven, a fejezetek nem mindig illeszkednek zökkenőmentesen, és a korábbi két 
változat fényében különösen meghökkentő, katartikus befejezés is kissé váratlanul zárja 
le a regényt – az idős Twain nagy hasznát vehette volna egy jó irodalmi szerkesztőnek.

A magyar kötetnek szerencsére volt szerkesztője, egyszerre több is, ám ez sajnos 
nem mindig tűnik fel az olvasónak. Hiába készített Orosz István remek illusztrációkat, 
hiába írt Bollobás Enikő informatív utószót (csak az a kezdet, csak azt tudnám feledni!: 
„Ha van még irodalmi szenzáció ebben a mi elmédiásodott, elszürkült egyenkultúránk-
ban”, indul a tanulmány), a szöveget méltatlanul sok sajtóhiba és helyesírási hiba díszíti, 
ráadásul helyenként a magyar fordítás is hagy kívánnivalókat maga után. („A szüleim 
aggódnak […] lányuk új szerelmi őrülete miatt, és ennek kétes kimenetelű végződéséért”, 
olvashatjuk például a 123. oldalon.) Ám mindennek ellenére a recenzenst is megbabo-
názta A�titokzatos�idegen. Így mikor kiderült, hogy a regény kétharmadánál hiányzik 
egy ívnyi szöveg a kötetből, felkerekedett, és egy éjjel is nyitva tartó könyvesboltban 
elolvasta a hiányzó tizenhat oldalt: tartozott az Ördögnek ezzel az úttal.

„Mije volt Mária Teréziának alig?”, hangzik el a vizsgakérdés Robert Menasse nagy-
regényének egyik mellékes jelenetében, s a jól felkészült ifjú történészhallgató, Viktor 
Abravanel nem sokat késlekedik a válasszal: „Mária Terézia császárnénak trónra lépése 
után alig volt ideje átvenni az államügyeket, máris kitört az osztrák örökösödési hábo-
rú.” Viktor sikerrel abszolválja a vizsgát, s az olvasó is megnyugodhat: akad a regényben 
legalább egyetlen olyan pillanat, amikor a történelem valóban világos, áttekinthető és in-
tellektuális munkával megismerhető, értelmes�folyamatok összességének mutatja magát.

Pedig eleinte úgy tűnik, hogy az átmenetileg épp hithű marxista Viktorhoz hason-
lóan nekünk sem lesz szükségünk efféle sovány vigaszra: a Kiűzetés�a�pokolból�az ön-
magát variációsan ismétlő, mégis célelvű történelem vízióját állítja elénk. A bölcseletileg 
felettébb tájékozott (mondjuk így: vadállatian művelt) olvasó hamar rádöbben, hogy 
Menasse nagyszerű történelemfilozófiai regénye Marx híres bon� mot-ját illusztrálja: 
„Hegel megjegyzi valahol, hogy minden nagy világtörténeti tény és személy úgyszólván 
kétszer kerül színre. Elfeledte hozzáfűzni: egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat.”

A tragédia főszereplője a tizenhetedik században élt Manuel Dias Soeiro, a későbbi 
Samuel Menasseh ben Israel rabbi, „minden zsidógyűlölők kedvenc rabbija”. A regény 
első, utolérhetetlenül groteszk és hátborzongató jelenetében látványos külsőségek köze-
pette, katolikus pompával eltemetnek egy macskát: a szerencsétlenül járt jószágot nem 
sokkal korábban keresztre feszítve találták a portugál kisváros határában, s az egyház 
képviselői a látványosan megrendezett temetéssel próbálják helyreállítani „a keresztre 
feszítés méltóságát” – s a gyászszertartás annak rendje és módja szerint pogromba tor-
kollik. Manuel apját mint „titkos zsidót” letartóztatja az inkvizíció, a fiút és nővérét 
elhurcolják: Manuel a jezsuitáknál nevelkedik, Esther egy kolostorba kerül. Miután a 
szülők túlélik a kínvallatásokat, és hitsorsosaik kivásárolják őket a fogságból, Lisszabon-
ban újból egyesül a család: kalandos körülmények között együtt menekülnek Hollandi-
ába, és immár mint szabad zsidók kezdenek új életet.

A bohózat főszereplője a már említett Viktor Abravanel. A regény második, szintén 
meglehetősen groteszk és hátborzongatóan mulatságos jelenetében valamikor a husza-
dik század utolsó éveiben harmincan gyűlnek össze egy bécsi vendéglőben, hogy részt 
vegyenek egykori gimnáziumi osztályuk huszonöt éves érettségi találkozóján. Viktor 
kegyetlen tréfát eszel ki: mikor rá kerül a sor, felteszi a kérdést, „Kik voltak a mi tanára-
ink?” (hiszen „ahhoz, hogy megérthessük, mi lett valakiből, érdemes azt is közelebbről 
szemügyre venni: kik voltak a tanárai”), majd egyenként felolvassa a tanárok egykori 

Sötétben minden elképzelhető
Robert Menasse: Kiűzetés a pokolból. 
Fordította: Lendvay Katalin. 
Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2008. 672 oldal, 3999 Ft.
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NSDAP-tagkönyvének a számát. A botrány után csupán egyetlen osztálytársa marad a 
helyszínen: Viktor fiatalkori szerelme, Hildegund, akivel végigbeszélgetik az éjszakát, 
felidézve a férfi gyermekkorának történetét.

A regény háttérbe húzódó, harmadik személyű elbeszélője finom érzékkel váltogatja 
a tizenhetedik és a huszadik századi történetszálakat (s adja át a szót a szereplőknek, 
mikor a helyzet úgy kívánja). Viktor sorsa tökéletesen rímel Manueléra. Az ő szülei és 
nagyszülei is „titkos zsidók”, akik a holokauszt traumájára zsidó identitásuk „elrejtésé-
vel” válaszolnak. Végső soron egyik fiúnak sincsen családja: nem működik a családi em-
lékezet (Viktor „nagy dumás” apjának bornírt, szórakoztató anekdotái nem tudják pó-
tolni a közösségi identitást meghatározó történetek hiányát), így a fiúk számukra teljesen 
érthetetlen és feldolgozhatatlan fenyegetettségben nőnek fel, és sorra-rendre kudarcot 
vallanak, amikor megpróbálják legyőzni a kívülállásukat. Viktor tanulói pályafutása az 
internátusban, távol a szüleitől hasonló ívet ír le, mint Manuelé a jezsuitáknál – a regény 
egyik legszebb, metaforikus értelmű jelenetében mindkét fiú Mária szerepét játssza egy 
betlehemes játékban. (Természetesen Manuel szerelme is a Maria névre hallgat; továbbá 
Hildegund is a Maria nevet kapta második névként a keresztségben.) És a tematikus és 
motivikus párhuzamokat vég nélkül sorolhatnánk.

A variációs párhuzamok tükörjátéka azonban nem korlátozódik Viktor Abravanel 
és a későbbi Samuel Menasseh ben Israel sorsára. Márpedig ez sem lenne kevés: a 
tizenhetedik századik inkvizíció működésének rávetítése a holokauszt eseményére (az 
„eretneküldözés” mint a holokauszt előképe vagy a holokauszt mint szabályos rend-
szerességgel megismétlődő „eretneküldözés”), a koraújkori Portugália tragikusan komor 
világának és a hatvanas-hetvenes évekbeli Ausztria keserű iróniával és gyilkos szatírával 
ábrázolt fullasztó, hazug világának egymás mellé állítása egy nagy regény lehetőségét 
hordozza magában – egy nagy regényét a korokon átívelő és háborítatlanul továbbélő 
antiszemitizmusról, az identitásba beépíthetetlen kirekesztettség tapasztalatáról, a múlt-
tal való szembenézés gyötrelmes, ám elkerülhetetlen feladatáról. („Viktor […] olyan heves 
vádaskodásba kezdett az őt ért méltánytalanságok miatt, hogy még osztrák írók sem ro-
hanhatnak ki kérlelhetetlenebbül osztrák hazájuk ellen”, olvashatjuk a 205. oldalon.) A 
Kiűzetés�a�pokolból nagy regény, provokatív remekmű, az elmúlt évtizedek egyik legfon-
tosabb könyve – annak ellenére, vagy tán épp azért, mert nem áll meg ezen a ponton.

Az ironikus párhuzamok és variációs ismétlések ugyanis az egyes történetszálakon 
belül is megjelennek. Az amszterdami zsidó közösség vezetői „titkos katolikusként” 
felelősségre vonják és öngyilkosságba hajszolják a neves gondolkodót, Uriel da Cos-
tát (miközben az amszterdami zsidó temető a világ legszebb katolikus temetőivel is 
felvehetné a versenyt: „Az elűzött zsidók szinte kéjelegve élték ki magukkal hozott 
katolicizmusukat a szabad Amszterdam földjén, míg a holland katolikusok fordított 
marranókká, álzsidókká lettek a zsidó temetőben, hogy legalább titokban, valamennyire 
ápolhassák identitásukat”); Viktor anyai nagybátja, a zsidó főnőkének kifigurázásával 
hírnevet szerző, egyébiránt lelkes antiszemita Erich antiszemita indíttatású gyilkosság 
áldozata lesz. A példákat ismét csak vég nélkül sorolhatnánk. A történelem (a nagybe-
tűs Világtörténelem!) iróniája szemmel láthatóan legyőzhetetlen: nem csupán nagyobb 

időtávon, pár száz év különbséggel válik érzékelhetővé, de történeti létezésünk minden-
napjaiban is jelen van.

Mit kezdhetünk ezzel az ironikus párhuzamokból és variációs ismétlésekből épít-
kező, ám sehonnan sehová nem tartó, egyszerre rettenetes és rettenetesen mulatságos 
emberi történelemmel? Manuel és Viktor kudarcot vallanak, amikor felnőttként meg-
próbálnak számot vetni a történelemmel, s vele együtt saját történetükkel: a Messiás 
vagy az osztályok nélküli társadalom eljövetele értelmet adhatna az előzményeknek, ám 
a fiatal rabbi és a fiatal marxista várakozásait nem igazolja mindaz, ami velük történik. 
Higgyünk Viktor hittantanárának, Hochbichlernek, aki szerint a tébolyult tömeggyil-
kosságok sorozataként felfogott történelem akkor ér véget, ha mindenki megtagadja a 
„vér szavát”, azaz a közösségeket összetartó vérségi kötelékeket? Vagy a legjobb, amit 
tehetünk, ha Manuel jó barátjának, Aryel Fonsecának módszerét követve egyszerű „ku-
tyakomédiának” látjuk a történelmet – hiszen igaza van Viktor latintanárának, Spazierer 
tanár úrnak: az emberi természet javíthatatlan, „az ember minden időben egyforma”? 
Ahogy a regény utolsó mondata fogalmaz: „Sötétben minden elképzelhető” – ha a 
történelemnek nincs célja és iránya, akkor a történelem gyilkos iróniáját is csupán az 
eseményeket értelmező tekintet vetíti rá a történések egymásutánjára?

Hála az Elbeszélés Szellemének (vagy a Világszellemnek), a Kiűzetés� a�pokolból�
nem ad egyértelmű választ a kérdésekre. Azt viszont csak sajnálhatjuk, hogy a történe-
lemfilozófiai nagyregények, szemben magával a történelemmel, idővel véget érnek.
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Ha a recenzens (eléggé el nem ítélhető módon) szeretné félrevezetni Bán Zoltán András 
kisregényének reménybeli olvasóit, mindjárt két remek megoldás közül is választhat: hosz-
szan méltathatja a szerző korábbi kritikusi pályafutását, sűrűn utalva a kritikus Bán Zoltán 
András telitalálataira és melléfogásaira, s megpróbálhat minél kajánabb választ adni arra 
a kérdésre, vajon a szerző kritikusként hogyan értékelte volna saját írói teljesítményét, ha 
a Susánka�és�Selyempina�tíz évvel korábban jelenik meg; vagy röviden összefoglalhatná 
a kisregény témáját: Zsigó, az idősödő kottatáros (és alkalmi súgó) beleszeret egy fiatal 
pincérlányba, ám szerelme viszonzatlan marad. Az első esetben a recenzens azt sugallná, 
hogy a Susánka�és�Selyempina�csak akkor tarthat számot pozitív esztétikai értékítéletre, ha 
a kisregény poétikája illeszkedik Bán Zoltán András kritikáinak irodalomeszményéhez – 
márpedig a Susánka�és�Selyempina�nem követeli meg az olvasójától, hogy otthonosan mo-
zogjon a szerző irodalmi és zenei tárgyú publikációi között (és természetesen az egykori 
kritikák sem utalják az olvasót a most megjelent kisregényhez). A második esetben viszont 
a recenzens azt a várakozást keltené az olvasóban, hogy a Susánka�és�Selyempina�oldalain 
egy melankolikus hangulatú, banális történettel fogunk találkozni, amely közvetlenül és 
áttételesen az öregedésről, a testi-lelki fiatalság elvesztéséről, a romló test és az újra fiatalos 
hévvel lobogó szellem ellentétéről szól – valamint azt, hogy kis erőfeszítéssel eljuthatunk 
majd ezekhez a szószerinti és metaforikus jelentésekhez, ha figyelemmel kísérjük a szerep-
lők belső monológjait, a párbeszédeket és az elbeszélő leírásait, kommentárjait.

Márpedig a melankóliára és a megnyugtatóan ismerős, közhelyes tézisekre vágyó 
olvasó menthetetlenül csalódni fog, ha kezébe veszi Bán Zoltán András kisregényét. Pél-
dául két főszereplő helyett mindjárt néggyel van dolgunk: az Agyközpont és a címben 
is feltűnő, titokzatos Selyempina legalább akkora befolyással van a cselekményre, mint 
Zsigó, az idősödő kottatáros (és alkalmi súgó), vagy mint Susánka, a fiatal pincérlány. 
Ráadásul a harmadik személyű elbeszélő perspektívája egybeesik az Agyközpontéval: 
a kisregény elsődleges cselekménye tulajdonképpen nem is áll másból, mint hogy az 
Agyközpont elemzi a hozzá befutott „jelentéseket”, azaz megpróbálja rekonstruálni, 
hogy mi történt Zsigóval az elmúlt egy évben (a szeptembertől szeptemberig tartó ope-
rai szezonban): hogyan ismerkedett meg Susánkával, hogyan „bolondult meg” a lány 
miatt, mi történt Susánka lakásán, majd mi történt Zsigó lakásán, hogyan került a képbe 
Selyempina, végül hogyan tűnt el a két nő a városból. Az elbeszélés folyamata időben 
és térben párhuzamosan zajlik a jelentések elemzésével: a szövegben az történik, ami az 
Agyközpont elméjében.

És az olvasó már az első oldalakon összezavarodik. Az Agyközpont feltehetőleg 
nem más, mint Zsigó agya, azaz a regény elsődleges cselekménye az idősödő kottatáros 
(és alkalmi súgó) elméjében zajlik. Igen ám, de akkor kik azok a „jelentésírók”, akik 
fáradságot nem kímélve gyűjtötték az (egymásnak gyakran ellentmondó) információkat 
Zsigóról? A voltaképpeni történetet tehát maguk a jelentésírók (helyenként: „emlékező 
sejtek” stb.) mesélik el – ám az Agyközpont, illetve az Agyközponttól nem nagy távol-
ságot tartó narrátor folyamatosan kommentálja a jelentésírók elbeszélő tevékenységét. A 
narrációs irónia persze nem merül ki a metareflexív kommentárokban: az Agyközpont 
egyszer-kétszer nem tud és nem is hajlandó választani az egymásnak ellentmondó jelen-
tések közül (holott ezek más és más jellemrajzot adnak Zsigóról, más és más módon 
interpretálják az öregedő férfi viselkedését), sőt egy helyen úgy dönt, hogy „egy saját 
maga által kidolgozott változatot terjeszt önmaga elé”.

Milyen viszony lehet a Krúdy-regények (bizonyos�Krúdy-regények) elbeszélői nyel-
vét használó jelentésírók, és a jelentéseket elemző, kommentáló és kétségbeesetten szin-
tetizálni próbáló Agyközpont között, merül fel az olvasóban a kérdés. És mit jelent az, 
hogy Zsigó és Susánka történetét „az Agyközpontban agyalják ki”, ám ebbe a történetbe 
„belenyüzsögnek” a jelentésírók? Miért akar Zsigó kiszabadulni az Agyközpont uralma 
alól, hogy „önmaga szabad művésze” lehessen, nem pedig az egyértelmű helyzeteket és 
megfogalmazásokat kedvelő, racionális Agyközpont „fürge képzeletének teremtménye”? 
És ha már itt tartunk: a végletekig józan Agyközpont miért használja a „fürge képzele-
tét”? Az elbeszélő rendszeresen visszatérő, szlogenszerű megfogalmazásában: „szólnak a 
kérdések – de válaszok nem szólnak”.

És ahogy haladunk előre a rövidke kisregényben, a kérdések egyre csak sokasod-
nak. Az olvasó egyre zavartabban (és fokozódó élvezettel) próbál rendet tenni a fikciós 
szintek között: Agyközpont és jelentésírók ide vagy oda, feltehetőleg Zsigó, az idősö-
dő kottatáros (és alkalmi súgó) valóban megismerkedett egy fiatal pincérnővel. Ám 
mi a köze ennek a „bár kissé kacér, enyhén hiúcska, de azért alapjában rendes, nett, 
szappanillatú lánykának”, ennek az „egyszerű faluszépének, ennek a legjobb esetben is 
csupán csiszolatlan gyémántnak nevezhető, roppantul műveletlen, már-már analfabéta 
kislánynak” a nimfomániás, nagyvilági kurtizánhoz, Selyempinához? Hihetünk-e azok-
nak a jelentéseknek, amelyek arról számolnak be, hogy Susánka és Selyempina egy 
és ugyanazon személy (márpedig a legtöbb jelentés valóban erről számol be)? Vajon 
Selyempina az idősödő kottatáros (és alkalmi súgó) erotikus képzetektől sanyargatott 
fantáziájában létezik csupán? Vajon Zsigó azért vonzódik Susánkához, mert meglátja 
benne Selyempinát, vagy saját meg nem született gyermekét szereti a fiatal lányban? (A 
jelentésírók egyike-másika, sőt maga az elbeszélő is többször szóba hozza Zsigó gyer-
mektelenségét: leghangsúlyosabban abban a már-már parodisztikusan vadromantikus 
jelenetben, amelyben az idősödő kottatáros [és alkalmi súgó] a temetőben meghallja a 
korán elhaltak kórusát feldalolni a föld alól…) Vagy a naiv, romlatlan, szinte növényként 
vegetáló teremtésben (aki éppolyan bambán szemlélődve pogácsázik az állatkertben, 
mint Zsigó lakásában) a túlreflektált, szenvelgő (végeredményét tekintve: önpusztító) 
gondolkodás, a mesterkélten maníros, művi élvezeteket hajszoló, végletesen romlott 
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nagyvárosi viselkedésmód ellentétét látja és keresi? Vagy Susánka is csupán az idősödő 
kottatáros (és alkalmi súgó) zavarodott elméjében létezik? És vajon melyek lehettek azok 
a „természeti jelenségként érkező mondatok”, amelyeket Zsigó vágott Susánka arcába 
egykori gyerekszobájának csöndjében – nem sokkal azelőtt, hogy a lány távozott volna 
a lakásból (hogy aztán az utcán felvegye egy bérkocsi, amelyből – miután az olvasó 
emlékezetében annak rendje és módja szerint megjelent Bovaryné híres kocsiútja – Se-
lyempinaként szálljon ki)?

Aztán hirtelen majdnem minden a helyére kerül: a Susánka�és�Selyempina�paradox 
szövegvilágában Zsigó, az idősödő kottatáros (és alkalmi súgó) nagyjából megismétli a 
hegeli világszellem útját: reflektált szellemként (és a történet elbeszélőjeként!) önmagára 
ismer. Száz oldalon keresztül egyre kétségbeesettebben próbál szabadulni az Agyköz-
ponttól, míg végül (az utolsó, sorsdöntő beszélgetés hatására) felismeri önmagában az 
Agyközpontot – és felismeri Susánkában Selyempinát. Zsigó „önmaga szabad művé-
szévé” válik, a megállt idő újra telni kezd, a regény utolsó oldalain immár az öregedő 
kottatáros (és alkalmi súgó) perspektívájából látjuk az eseményeket: azt, ahogyan Zsigó 
felkeresi az egyik fürdőt, hogy öngyilkos legyen, és azt, ahogyan végül nemet mond az 
öngyilkosságra. Zsigó átveszi a hatalmat az elbeszélés fölött: a kisregény utolsó mon-
datában immár maga fűz kommentárt az Agyközpontba százhúsz oldallal ezelőtt beér-
kezett első jelentéshez: „a Dalszínház felé haladva már kissé érthetetlennek és enyhén 
operettízűnek tartotta a saját történetét indító mondatát, miszerint »hát vénségére Zsigó 
bátyánk is megbolondult«.”

A Susánka�és�Selyempina�nagy elbeszélői fantáziával megírt, romantikus filozófi-
ai mese az önmagára ismerő, reflektált, ironikus szubjektumról, aki a fejlődése során 
meglehetősen sokat, a kelleténél talán valamivel többet időzik a „szerelmi stádium-
ban”. Eltekintve a helyenként kissé túlírt szövegrészektől, a narrátor magabiztosan uralja 
az általa választott elbeszélői nyelvet; a Márton-regényekből (is) ismerős poétika és a 
Krúdy-mondatok találkozása a klasszikus német filozófia (no meg persze Kierkegaard) 
bölcseleti horizontján jóleső zavarba hozza és hosszas töprengésre készteti az olvasót. 
Egyszóval: a Susánka�és�Selyempina�újraolvasható és újraolvasandó kisregény – ígéretes 
első kötet, mondhatnánk elismerő mosollyal.

Ha a recenzenst nem szorongatnák terjedelmi korlátok, sebtében leszögezné, hogy Ian 
McEwan regénye alighanem remekmű (az „alighanem”-hez ragaszkodna, mert a sietség 
ellenére természetesen nem szeretné azt a látszatot kelteni, mintha elhamarkodottan ítél-
kezne), szólna egy-két dicsérő szót a fordításról, majd minden további kötelezettségére 
fittyet hányva lelkendezve elmerülne a Vágy�és�vezeklés�részletes elemzésében. Megmu-
tatná, hány és hányféle szerkezeti párhuzam, belső rím tagolja a szöveget; milyen rafinált 
elbeszéléstechnikai fogások és trükkök alkalmazásával éri el a szerző, hogy miközben 
magával ragad minket a regény fordulatos cselekménye (szerelem, háború, hűség, árulás, 
halál), miközben úgy érezzük, közeli, majdhogynem személyes viszonyba kerülünk a 
regény érzékenyen ábrázolt szereplőivel, és az eseményeket mozgató konfliktust akar-
va-akaratlan (elsősorban persze: akarva) morális konfliktusként éljük át, mindeközben 
mégsem viselkedünk gyanútlan olvasóként. Nyomokat keresünk, titkokat próbálunk 
megfejteni, és az indokoltnál nem lepődünk meg jobban, amikor kiderül, hogy a regény 
látszólag háttérbe húzódó elbeszélője valójában az egyik főszereplő – ráadásul ún. meg-
bízhatatlan elbeszélővel van dolgunk, ami alaposan megbolygatja az addig hallgatólago-
san elfogadott fikcionális játékszabályok rendszerét.

Ám ha a recenzens aprólékosan elemezné azokat az eljárásokat, amelyek egyszerre 
teszik lehetővé, hogy belefeledkezzünk az olvasásba, és�hogy gyanúval figyeljük a szöveg-
világ működését, sok mindenről nem ejtene szót. Nem beszélne például a tizenhárom 
éves Briony Tallisról, aki 1935 nyarának talán legforróbb napján saját rendezésében, 
családtagjaival a fő- és mellékszerepekben megpróbálja előadni első (és egyetlen) verses 
színművét, az Arabella�megpróbáltatásait, amelyet bátyja hazaérkezésének tiszteletére írt. 
Nem beszélne a huszonhárom éves Cecilia Tallisról, aki éppen ezen a napon találja meg 
élete szerelmét a Tallis-család vidéki otthonában takarítónőként dolgozó Grace Turner 
jóképű fia, Robbie Turner személyében. Márpedig a konfliktus ismerete nélkül még a 
regény (tegyük hozzá: a magyar fordításban kissé Jane Austen-esre hangolt) címe sem 
érthető: miután Briony és Cecilia két unokatestvére megszökik a családi vacsoráról, és 
keresésük közben a sötét parkban valaki megerőszakolja (?) a harmadik unokatestvért, 
Lolát, a gyanú – Briony tevőleges közreműködésének hála – Robbie-ra terelődik, akit a 
regény első részének végén megbilincselve visznek el a tett színhelyéről.

Briony viselkedése első pillantásra morálisan igazolhatatlan: a kamaszlány nem tud 
úrrá lenni félreértésekből és szorongásokból táplálkozó gyermeki képzelgésein (Robbie-t 
megnyerő külső mögé rejtőző erotomán elmebetegnek tartja), és színes fantáziaképeit 
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nem hajlandó szembesíteni a valósággal. Briony saját világának foglya, és ebben a világ-
ban rendnek kell uralkodnia: minden, ami első pillantásra érthetetlen, irracionális vagy 
egyszerűen furcsa, az fenyegetést jelent, a bűn jelenlétéről árulkodik. Briony valóban 
látta, hogy Robbie megerőszakolja Lolát, hiszen „az igazság a szimmetriában lakik, ami 
annyit tesz, hogy a józan ész alapjain áll”, és a lány szemének „az igazság parancsolt”. 
Hiába ismeri fel ennek a sorsfordító kánikulai napnak a délutánján, hogy „nemcsak a 
gonoszság és az ármány tesz boldogtalanná, hanem a zűrzavar és a félreértés is; minde-
nekelőtt pedig annak az egyszerű igazságnak a fel nem ismerése, hogy mások ugyano-
lyan valóságosak, mint mi”, mégis tönkreteszi két ember életét.

Az elszakított szerelmesek, Robbie és Cecilia bűntelenül bűnhődnek: a fiú évekkel 
később szabadul a börtönből, ám rögtön magába szippantja a második világháborús 
brit hadigépezet; Cecilia megszakítja a kapcsolatot a családjával, és ápolónőként helyez-
kedik el. Míg a Vágy�és�vezeklés�első része egyetlen nap történetét meséli el, a regény 
második és harmadik részében felgyorsul az elbeszélés menete. A második részben 
Robbie útját követjük a világháború őrült és gyilkos kavargásában: a fiú Franciaország-
ban harcol, végül megérkezik Dunkerque közelébe, ahonnan napokon belül evakuálják 
a kontinensen ragadt brit katonákat. Ez a hetven oldalas második rész – valamint a 
harmadik részben olvasható húsz oldalas leírás a Dunkerque-ből érkező sebesültek és 
haldoklók kórházi mindennapjairól – mestermű a mesterműben: ennél tömörebben és 
érzékletesebben talán nem lehet megeleveníteni a háború minden abszurditását és bor-
zalmát. (Aki kedveli a fékezett habzású irodalmi szenzációkat, keressen rá az interneten 
a Vágy�és�vezekléssel kapcsolatban nemrégiben kirobbant vitára, amely arról szólt, vajon 
McEwan a regény háborús részeinek megírása során nem támaszkodott-e az illendőnél 
valamivel erősebben Lucilla Andrews második világháborús emlékirataira…) A Vágy�és�
vezeklés�harmadik részében aztán újra Brionyt látjuk, aki a háború kezdetén családja 
legnagyobb meglepetésére feladja egyetemi terveit, és nővéréhez hasonlóan szintén ápo-
lónőként talál magának állást. Ám minden jó, ha jó a vége: Robbie 1940 nyarán hazatér 
Dunkerque-ből, a szerelmesek végre egymásra találnak, elfogadják az őket felkereső 
Briony bocsánatkérését, noha megbocsátani természetesen nem tudnak a lánynak, és 
megpróbálják folytatni az öt évvel ezelőtt tragikusan megszakadt életüket.

Ezen a ponton azonban az olvasónak valahogy nem áll össze a kép. Túl azon, 
hogy a regény második részében Robbie csúnyán megsebesült, srapnelszilánk fúródott 
az oldalába, az utolsó jelenetben pedig (tíz nappal feltételezhető hazaérkezése után!) 
látszólag kutya baja, mintha túl sok szó esne Briony irodalmi karrierjéről. Kis túlzás-
sal: a Vágy�és�vezeklés�összes jelenete közvetve vagy közvetlenül Briony íróvá válásáról 
szól. Közvetlenül, hiszen egyebek közt arról értesülünk, hogy Briony a harmincas évek 
végén (korábbi elhatározásához hűen) megpróbálta megírni a tragikus nap egyik fontos 
eseményét, ám a Horizon visszautasítja az elbeszélést: Cyril Connolly hosszas levélben 
kifogásolja az epikus váz hiányát és óvja a szerzőt Virginia Woolf túl erős hatásától. 
És közvetve is: azon a forró nyári délutánon, Briony állítólagos felnőtté válásának pil-
lanatában a lány nem csupán arra döbben rá, hogy „mások ugyanolyan valóságosak, 
mint mi”, hanem arra is, hogy „csakis egy elbeszélésben lehetséges más-más tudatokba 

behatolva megmutatni, hogy mind egyformán értékes”, ezért az elbeszélésnek „ezzel az 
egyetlen tanulsággal kell szolgálnia”.

Ehhez az egyszerre morális és poétikai elvhez lett hűtlen Briony, amikor rossz 
íróként saját magát állította elbeszélésének középpontjába. És ha a bűn egy poétikai 
elv megsértése, a vezeklésnek is irodalmi természetűnek kell lennie: Briony a Vágy�és�
vezeklés�harmadik részében kimenti Robbie-t a háború poklából és összehozza egymás-
sal az elszakított szerelmeseket – jóllehet a valóságban Robbie meghalt vérmérgezésben, 
Cecilia pedig áldozatául esett egy légitámadásnak. A szerelmesek tehát Briony-nak hála 
újra egymásra találnak, akárcsak az Arabella�megpróbáltatásaiban, amelyet végül a re-
gény valóban utolsó, katartikus jelenetében az immár befutott írónő népes családjának 
legfiatalabb tagjai adnak elő Briony hetvenhetedik születésnapján.

A Vágy�és�vezeklés�első oldalain elkezdik próbálni az Arabella�megpróbáltatásait, az 
utolsó oldalakon előadják, közben eltelik hatvannégy év – és a tanulság: „Isten számára 
nincs jóvátétel, de a regényíró számára sincs. (…) Mindig lehetetlen feladat volt, és éppen 
ez a lényeg. Megkísérli, és ezzel kész.” No meg annyi, hogy a Vágy�és�vezeklés végére 
Briony Tallis majdnem olyan jó íróvá válik, mint Ian McEwan; és ez nem kis szó.
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„Draginja élete különben akár egy orosz regényhősé”, állapítja meg a kötet 144. oldalán 
A�pompeji�szerelmesek elbeszélője, majd zárójelben hozzáteszi: „(ide majd be kell ékelni 
a regényt)”. Fontos pillanat ez, valódi próbája az olvasati szerződésnek: ha az olvasó 
magától értetődő természetességgel elfogadja, hogy A�pompeji�szerelmesek szövegvilágá-
ban alkalomadtán elképzelt vagy valóságos regények világítják meg egy-egy mellékesnek 
tűnő részlet jelentőségét; hogy elég egy-egy állandósult szófordulat („élete akár egy 
orosz regényhősé”), máris újabb és újabb történetek kapcsolódnak össze egymással és 
értelmezik egymást; hogy az elbeszélő váratlanul, sőt mondaton belül akár többször 
is műfaji kódot cserélhet, vagy legalábbis ígéretet tehet a műfaji kódcserére – akkor az 
olvasó szemmel láthatóan megkötötte azt a bizonyos olvasati szerződést, elfogadta A�
pompeji�szerelmesek�poétikai ajánlatát.

És ezt a szerződést bizony érdemes megkötnünk: Tolnai Ottó új könyve (elbeszélés-
kötete? esszéregénye? kispróza-gyűjteménye?) lenyűgöző olvasmány, s nem mellékesen az 
elmúlt évek egyik legfontosabb szépirodalmi publikációja. Nem is olyan rég még joggal 
panaszolhatták, akik évtizedek óta figyelemmel kísérik a vajdasági szerző pályájának 
alakulását, hogy a Tolnai-életmű majdhogynem észrevétlenül formálódik (noha 1983-tól 
mind több Tolnai-kötet látott napvilágot Magyarországon, közük számos reprezentatív 
jellegű vers- és rövidpróza-gyűjtemény), hogy mindegyre késik az életmű magyarorszá-
gi kanonizációja. Ám ez a helyzet mára örvendetesen megváltozott, köszönhetően a 
Parti Nagy Lajossal közösen készített „interjúregény”, a Költő�disznózsírból (Kalligram 
Kiadó, 2004) látványos sikerének, valamint a Tolnai-szakirodalom gyarapodásának: a 
Tolnai-symposionnak�(szerk.: Thomka Beáta, Kijárat Kiadó, 2004) vagy Mikola Gyöngyi 
remek kis kötetének (A�Nagy�Konstelláció.�Kommentárok�Tolnai�Ottó�poétikájához, 
Alexandra Kiadó, 2005). A�pompeji� szerelmesek, amely a fülszöveg tanúsága szerint 
„nagy ívű válogatás a szerző 1999 és 2006 között született prózáiból”, mégsem csupán 
azok számára tartogat újdonságot, akik most találkoznak először a kötetben közölt 
írásokkal: Tolnai szövegei másként viselkednek egymás közvetlen kontextusában, mint a 
folyóiratok oldalain – kis túlzással szólva: a Tolnai-poétika alapegysége nem az elbeszé-
lés, az esszé vagy a vers (és nem is a mondat!), hanem a gondosan szerkesztett kötet. (A 
Tolnai-poétika ebből a szempontból is közeli rokona a Tandori-poétikának.)

Már az alcím gyanút ébreszthet az olvasóban: Fejezetek�az� Infaustusból – pedig 
első pillantásra úgy tűnik, hogy A�pompeji�szerelmesek�„egyszerű” gyűjteményes pró-
zakötet, amely annak rendje és módja szerint rövidebb novellákat és hosszabb elbe-

széléseket, kisregényeket tartalmaz. A könyv kilenc nagyobb szövegegységből áll, ám 
ezek terjedelme lényegesen különbözik egymástól: a vaskos kötet majd’ egyharmadát 
A�pompeji�filatelista foglalja el, de az Infaustus és a Polgár�Baba�és�a�függőleges�fakír�
is meglehetősen terjedelmes szöveg, az előbbi nyolcvan, az utóbbi majdnem hatvan 
oldalas – szemben a rövidebb, húsz-harminc oldalas írásokkal (cím szerint:�Tigristincs, 
Párolog�a�deszkakerítés, Potenciális�kakaspörkölt,�Žilavkával,�avagy�az�interakció�megal-
kuvása�az�atommagban, Csalogány, A�glóbusz, Vörös�és�fekete, A�küszöb). Ám az első 
pillantás csalóka: A�pompeji�filatelista�tizenhárom, az Infaustus�kilenc, a Polgár�Baba�
és�a�függőleges�fakír�pedig három rövidebb szövegrészből áll össze, azaz a kisregénynek 
tűnő írások voltaképpen elbeszélésciklusok. (Különös, hogy míg a Filatelista�és a Polgár�
Baba�római számokkal jelölt „fejezeteit” megtalálhatjuk a tartalomjegyzékben, addig az 
Infaustus�„fejezeteinek” – köztük a kötet címadó novellájának! – hiába keressük hátul 
az adatait.) Egy szó mint száz: A�pompeji�szerelmesek�lapjain viszonylag rövid, pár ol-
dalas írások sorakoznak egymás után, amelyek tipográfiai értelemben időnként nagyobb 
egységekké szerveződnek, máskor viszont önállóan alkotják a kötet egy-egy „fejezetét”.

A bonyodalmak azonban, hála az Elbeszélés Szellemének, nem a tartalomjegyzék-
nél kezdődnek: az egyes mondatok vagy bekezdések legalább annyira izgalmas és ösz-
szetett kapcsolatban állnak egymással, mint az egyes „fejezetek” (mondhatni a Pompeji�
szerelmesek�keresztmetszeti képén semmivel sem ismerjük ki magunkat könnyebben, 
mint a hosszmetszeti képén). Kezdetben rendszerint egy önéletrajzi esszé elbeszélőjének 
a hangját halljuk: a Palicson élő író mesél mindennapjairól, családtagjairól, barátairól, 
az őt körülvevő érdekes figurákról, kisebb és nagyobb utazásairól – és hát mivel a tör-
ténetek kezdete általában a távoli múltba nyúlik vissza, a narrátor sok szót ejt gyermek-
korának és fiatalkorának eseményeiről, legendás alakjairól és legendás (vajdasági) helyszí-
neiről. Az elbeszélés azonban már ezen a szinten sem lineáris: a történetek, motívumok 
és mondatok újabb és újabb történeteket, motívumokat és mondatokat hívnak elő; a 
„semmis” részleteket gyűjtő narrátor szenvedélyesen kutatja a „semmis” részletek össze-
függéseit. Tolnai szövegvilágában a részletek összefüggésének megértése nem különbözik 
az összefüggések felismerésétől – a világnak mint centrumnélküli Egésznek nem lényege 
van, amelyet így vagy úgy megtapasztalhatnánk, hanem számos jelentéktelen részlete, 
amelyek állandóan változó konfigurációkba rendeződnek. Maguk a történetek, motívu-
mok és mondatok is ilyen „semmis” részletek: összefüggésüket az teremti meg, hogy az 
elbeszélő (a véletlen működését is kiaknázó szövegalakítási eljárások segítségével) egymás 
mellé rendeli őket – no meg az, hogy lényeges szerepet töltenek be a szövegek mögött 
álló egységes szubjektum élettörténetében.

Az önéletrajzi esszékből kikerekedő élettörténet, a „semmis” hétköznapi történetek 
sorozata nem válik el A�pompeji�filatelista�voltaképpeni cselekményétől: a „fejezetek” 
nem tudósítanak�a szerző mindennapjairól, és nem is egyfajta narratív oksági magyará-
zatot próbálnak adni az élettörténet fontosabb eseményeire, hanem színre viszik a „sem-
mis” részletek közti összefüggések felismerésének, megteremtésének folyamatát. (Íme, 
újabb párhuzam a Tandori-poétikával!) És ez a cselekmény, minden ellenkező híresztelés 
vagy várakozás dacára, meglehetősen fordulatos: mivel a szóban forgó összefüggések 

A regény felemlegetése
Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek. Fejezetek az Infaustusból.
Alexandra Kiadó, Pécs, 2007. 424 oldal, ár nélkül [2999 Ft].
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nem csupán egymásra rímelő, egymást felülíró, egymást kiegészítő történetek között 
állnak fenn, hanem motívumok és mondatok között is (Tolnai összefoglaló kifejezésével 
élve: kisebb és nagyobb „formák”, struktúrák között), ezért az olvasó időnként minden 
átmenet nélkül egy-egy művészettörténeti vagy mentalitástörténeti esszé, sőt nagynéha 
politikai publicisztika kellős közepén találja magát.

A�pompeji�szerelmesek elbeszélője azonban nem elégszik meg azzal, hogy kiszol-
gáltassa magát a szövegalakító véletlen és az irányított asszociáció hatalmának (ahogy a 
Költő�disznózsírból 64. oldalán olvashatjuk: „Naplószerű anyaggal kezdem például […], 
hogy radikálisan más jellegű címet emeljek eléje, és elkezdjek a cím irányába törekedni, 
az anyag próza, illetve novellisztikus szála mentén dolgozni”): a narrátor, párhuzamosan 
a „formák” közti összefüggések felismerésével és felismertetésével, regényt� ír: a palicsi 
„infaustusok”, a szeretetreméltó fürdővárosi semmirekellők regényét. Gorotva, Szanit-
ter Tibike, Kafga Feri, Elemér, Palicsi P. Howard Jenőke, Jonathán és a többiek mind 
az – elbeszélésciklusból remélhetőleg majd regénnyé összeálló – Infaustus� főszereplői 
és elbeszélői: időről-időre összegyűlnek a palicsi Vértó partján vagy egy kocsmában, és 
történetekkel szórakoztatják egymást. (Akárcsak a Dekameronban, itt is tragikusan sötét 
a háttér: a szellemes, csattanós, frivol történetek mögött jól érzékelhető a balkáni hábo-
rúk és a kulturális egységként felfogott Jugoszlávia pusztulásának minden iszonyata.) A�
pompeji�szerelmesek�voltaképpen az Infaustus (nem a kötetbeli elbeszélésciklus, hanem 
az azonos című fiktív regény!) megírásának a regénye – ám az első személyű elbeszélő 
minduntalan átadja a szót saját fiktív hőseinek, és ilyenkor narratív értelemben minden 
végtelenül�elbonyolódik. A palicsi „infaustusok” közvetlenül megjelennek az elbeszélés 
terében és idejében, folyamatosan kommentálják egymás és az elbeszélő narrációs tel-
jesítményét (Jonathán például azt a tanácsot adja az elbeszélőnek, hogy a róluk szóló 
regény első fejezetének a végén ne említse meg annak a Bláthy Ottónak a nevét, akit az 
olvasó csak hatvan oldallal később fog megismerni – mondanom sem kell, az elbeszélő 
meg is fogadja a tanácsot, meg nem is fogadja meg: a kötet 279. oldalán megtalálhat-
juk a mondatot, igaz, át van húzva); a különböző fikciós szintek szétválaszthatatlanul 
összecsúsznak. Az elbeszélő többször hangsúlyosan kijelenti: T. Olivér – máshol: T. 
Orbán – az ő alteregója; ennek megfelelően az első személyű elbeszélés bármelyik 
pillanatban átalakulhat T. Olivérről szóló harmadik személyű elbeszéléssé. És noha a 
narrátor számos alkalommal világossá teszi: nem azonos a hőseivel (például azért kezd 
bélyeget gyűjteni, mert a palicsi „infaustusok” is ezt teszik), a fürdővárosi lumpenek, 
a „képmásoló iskola” tagjai, akik persze ilyen vagy olyan formában, de szintén foglal-
koznak írással, gyakran mégis az ő alteregójaként tűnnek fel (gondoljunk csak az egyik 
legegyszerűbb szerkezetű novellára, a Csalogányra: hiába Gorotva a főhős, nehéz nem 
ráismerni az esszék elbeszélőfigurájára). Figyelemreméltó tény, hogy van azért stabil 
pont az áttekinthetetlen narratív kavargásban: Jutka, az elbeszélő (és ugyebár T. Olivér) 
feleségének az alakja.

A�pompeji�szerelmesek�fordulatos cselekményéből persze nem hiányozhat a konflik-
tus: az elbeszélő (és T. Olivér) legfőbb ellenfele Regény Misu, a készülő regény „cerbe-
rusa”. Regény Misu alakjában az a poétikai fenyegetés ölt testet, amely a legkomolyabb 

veszélyt jelenti a Tolnai-prózára: az elbeszélő elveszti a részleges uralmát a szöveg felett, 
a kontrollálatlanul áradó „semmis” részletek, a kis formák szétroppantják a nagy formát. 
(Ahogy a kulturális közösségként értett Jugoszláviát – és elődjét, a Monarchiát – mint 
nagy formát szétroppantották a kis formák, az agresszív nacionalista nemzetállamok.) 
Ha a világ azonos az „ÚJ TOLNAI VILÁGLEXIKON”-nal, azaz egy másik olyan Tol-
nai-művel, amely folyamatosan készül a szövegek narratív terében, pontosabban szólva 
ha az ÚJ TOLNAI az írások kizárólagos „központi szervezőelvévé” válik, A�pompeji�
szerelmesek�részletei soha nem fognak az Infaustus�fejezeteivé összeállni. Az elbeszélő 
persze nem csupán Regény Misu alakjában találkozik ezzel a fenyegetéssel (és Misu 
regénybeli szerepe sem merül ki ennek a metaforikus jelentésnek a közvetítésében): Pol-
gár Baba a kötet egyik legemlékezetesebb novellájában történeteivel és festményeivel (!) 
foglyul ejti a narrátort, akit megbénít az általa addig ismeretlen „semmis” összefüggések 
áradása. Ám nemcsak a démoni szövegiség, a kis formák kizárólagossága jelent veszélyt 
a Tolnai-szövegvilágra: az elbeszélőnek választ kell találnia arra a nyomasztó kérdés-
re, hogy vajon beengedhet-e minden történetet a regénybe, mintázhatja-e fiktív hőseit 
valóságos személyekről, akár önmagáról, „közzéteheti-e a szerencsétleneket”. „Most, 
ahogy hazatértem”, írja a 69. oldalon, „palicsfürdői szobám akárha kifosztva. Szemem, 
kezem kétségbeesetten keres valamit, amiről nem fecsegtem, amit nem árusítottam ki a 
rádióban [tudniillik a Parti Nagy Lajossal folytatott beszélgetés során].” A választ termé-
szetesen nem találja meg (ebben az értelemben a cselekménynek nincs is megnyugtató 
lezárása), ám az elbeszélő a 388. oldalon, egyébiránt a kötet egyik legjobb írásában, a 
következő kommentárt fűzi a korábban előadott igaz „ó-kanizsai történethez”: [J]obb – 
és végső soron erkölcsösebb is! – semmis gyermekkori dolgokkal motyogni mániákusan, 
avagy kitalált figurákat leírni észbontó aprólékossággal, mint: valós alakokat lógatni be 
így a semmibe”…

Még alig jutottunk túl A�pompeji�szerelmesek�negyedén, amikor értesülünk róla: 
Palicsi P. Howard Jenőke bejelentette kisdoktoriját Újvidéken „A regény felemlegetése – 
különös tekintettel Csehov novellisztikájára” címmel. A disszertáció sorsáról aztán nem 
tudunk meg többet; ám ez nem is baj, mert a lényeget már tudjuk: a Tolnai-novellisztika 
és a Pompeji�szerelmesek�olvasója nagyon sokat köszönhet a regény felemlegetésének.
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Aki olvasott már szemérmetlenül lelkendező kritikát (vagy esetleg írt is ilyet), pontosan 
tudja: a lelkes kritikus nem fukarkodik az idézetekkel. Könnyen idézhető művek eseté-
ben különösen erős a csábítás – ezért hát a recenzensnek ezúttal minden önfegyelmére 
szüksége volt, hogy ne hosszas idézetekkel kezdje, folytassa, majd fejezze be Lackfi János 
Halottnéző�című regényéről szóló írását.

A regényben egy tizenéves fiú hangját halljuk valahonnan a nyolcvanas évek ele-
jéről: családjáról, iskolai és iskolán kívüli életéről, szerelmeiről, az őt körülvevő furcsa 
felnőttekről, vidámsággal és szorongással teli kamaszéveiről beszél – ám kisvártatva vilá-
gossá válik számunkra, hogy az elbeszélői alaphelyzet meglehetősen bonyolult: hol az 
eseményeket közvetlenül a megtörténtük után elmesélő kamaszfiú, hol pedig az esemé-
nyeket utólag felidéző (és a felidézés folyamatát olykor irányítani képtelen) felnőtt férfi 
perspektívája dominál. Ráadásul a perspektívaváltás általában mondaton belül megy 
végbe: az ilyen vagy olyan nénikről vagy bácsikról és a vezetéknevükön szólított fiúkról 
vagy lányokról fecsegő elbeszélő egyszer csak valami olyat mond, ami a tizenkét-tizen-
három éves Jancsi világán belül értelmezhetetlen – vagy ha nem is értelmezhetetlen, 
legalábbis nem illeszkedik a fiú nyelvi-elbeszélői világához. A kiskamaszok nyelvhasz-
nálatát és történetmesélési technikáit rendkívül élvezetesen imitáló, hangsúlyozottan 
élőbeszédszerű szövegben váratlanul fantasztikus, groteszk költői képek bomlanak ki. 
Mi több, Jancsi előszeretettel adja át a szót másoknak: a lokalizálhatatlan elbeszélő gon-
dolatmozgását követve időnként egy-egy (feltehetőleg nem létező) ifjúsági kalandregény, 
szovjet háborús regény, indiánregény vagy romantikus történelmi regény fejezeteinek 
kellős közepén találjuk magunkat; máskor viszont a kisfiút körülvevő különös felnőttek 
ragadják magukhoz a szót (gondoljunk csak Szepi bácsi Parti Nagy Lajos-novellákat 
idéző remek monológjára az első fejezet végén). Sőt az elbeszélő időnként úgy tesz, 
mintha egyenesen korábbi saját magát hagyná beszélni: a tizenhárom fejezetből álló 
regény hatodik fejezete Jancsi három levelét tartalmazza, a tizedik fejezetben viszont 
belepillanthatunk a fiú naplójába – igaz, a levelek beszélője elárulja, hogy soha meg nem 
írt és el nem küldött (német, francia és magyar nyelvű) levelekről van szó.

Ha létezik letehetetlen olvasmány, a Halottnéző�valószínűleg ilyen: a rövid fejezetek 
szinte kivétel nélkül ellenállhatatlanul mulatságosak, az elbeszélői pozíció szándékolt 
tisztázatlansága, a perspektívák és nyelvi szólamok váltogatása jóleső izgalmat okoz 
az olvasónak – ám mindez még önmagában talán egyetlen kritikust sem ösztönözne 
szemérmetlen lelkendezésre. A Halottnéző minden látszat ellenére aparegény, vagy leg-

alábbis az apa hiányának regénye: minden részlet az elbeszélő apjának a kötet utolsó 
oldalain bekövetkező öngyilkossága felé mutat (a regény utolsó szava: „apám”). Nem 
hiába emlegeti Jancsi oly sokszor, hogy a környékbeli lányoknak általában nincs apu-
kájuk; nem véletlen, hogy a családi boldogság emblematikus jelenete egy nagy családi 
veszekedés leírása (amikor is az apa elkeseredésében öngyilkossággal fenyegetőzik) – és 
nem hiába esik oly sok szó közvetve vagy közvetlenül az identitásról, önmagunk „fel-
építéséről”, „megcsinálásáról”. A tizenkét-tizenhárom éves Jancsi nyelvi világának újra-
teremtése, illetve az emlékek felidézésének folyamata egyetlen célt szolgál: feldolgozni a 
kamaszkori traumatikus élményt. És hát a késői Kádár-rendszer mindennapjairól szóló 
mulatságos fejezetek jelentése alaposan megváltozik, amikor felismerjük, hogy az apa 
ennek a rendszernek az áldozata (vagy legalábbis annak vallja magát, szinte ahányszor 
csak megszólal a regényben) – és az utolsó fejezet felől újraolvasva a szöveget a fiú 
kívülállása is más fényben tűnik fel: Jancsi ugyanazzal a gesztussal utasítja el a bárgyú 
kommunista retorikát, mint a Szabad Európa Rádió, illetve az apja politikai tirádáit. 
A Halottnéző�utolsó oldalain véget ér az elbeszélő gyermekkora: értelmét veszti a szo-
rongás, amely korábban betöltötte a kisfiú mindennapjait, hiszen a regényben többször 
felbukkanó titokzatos Kalapos Emberről kiderül, hogy egyszerű vándorköszörűs – ám 
a Kalapos Ember és az apa együtt hagyja el a gyerekkor világát, amely immár nem a 
gyerekkor világa többé.

Lackfi János remek regényét tehát legalább kétszer érdemes elolvasni: először ön-
magukban is megálló mondatokból felépülő, önmagukban is megálló elbeszélések fü-
zéreként; másodszor pontosan megszerkesztett, izgalmasan összetett regényként. Ter-
mészetesen a második olvasás során is ugyanazokkal a mondatokkal találkozunk, mint 
amelyekkel először találkoztunk, és másodjára is ugyanolyan kedvet érzünk arra, hogy 
idézzük őket – ám ekkor már azt is tudjuk: félrevezetnénk a többi olvasót, ha kizárólag 
idézetekkel töltenénk meg a (mégoly lelkendező) kritikánkat. (Egyet azért megpróbálha-
tunk becsempészni a címbe.)

Frissen kiolvasztott mirelit angyalhús, filézve
Lackf i János: Halottnéző. 
Noran Kiadó, Budapest, 2007. 232 oldal, 1999 Ft.
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Képzeljük el, hogy egy kozmikus véletlen hatására egyik pillanatról a másikra min-
den frissen megjelent könyv címlapjáról eltűnnek a tulajdonnevek. Vagy ha így jobban 
tetszik: a gonosz Kontextuseltörlő Démon szisztematikusan megtéveszt bennünket. 
Akárhányszor egy kötet szerzőjére vagy kiadójára gondolunk, gondolataink „üresben 
futnak”, semmit sem tudunk felidézni velük kapcsolatban. Az élet a feje tetejére állna, 
kiadói szakemberek az idegösszeomlás határán táncolva egyetlen mondatot ismételget-
nének, „mi lesz így a jól felépített szerzőinkkel és a kiadói profillal?!”, könyvesbolti el-
adók és kirakatrendezők kétségbeesett telefonálásba kezdenének, „ez most szépirodalom 
vagy lektűr, melyik polcra tegyem?”, és eleinte az olvasók is zavartan toporognának a 
zsúfolt könyvespolcok előtt.

A legrosszabbul mégiscsak a kritikusok járnának. Gondoljunk csak bele! Egyiküket 
azzal bízzák meg, hogy „celebek” önéletrajzi jellegű könyveiről írjon néhány flekkben. 
Korábban nem is kaphatott volna hálásabb feladatot (bár, talán nem véletlenül, vi-
szonylag ritkán keresték meg ilyesféle munkával). Az értelmezési sémák készen állnak, 
elég néhány szellemesen gúnyos mondattal feltölteni őket, már meg is született a cikk: 
a celebek könyvei csupán „könyvnek látszó tárgyak”, hiszen attól még senki sem lesz 
tehetséges író, hogy az élet bizonyos területein és a média világában sikereket ér el. Ezek 
a művek, szólna a verdikt, kizárólag a híres közszereplő imidzsének építéséhez járulnak 
hozzá, következésképpen�minden más („irodalmi”, „poétikai”) szempontból érdektele-
nek és értéktelenek. De mihez kezdjen a kritikus, ha egyszer fogalma sincs róla, vajon 
„celeb” írta-e a könyvet (vagy könyvnek látszó tárgyat)?

Kétségbeesésre azonban semmi ok, sőt, végső soron akár még hálásak is lehetünk 
a Démonnak: ha a szerző személye nem hitelesíti (vagy hitelteleníti) a könyvet kívülről, 
elválik, mire képes maga a szöveg, mennyi marad belőle a tágan értett kontextus eltűné-
se után (és ami marad, vajon érdekes-e). Hiszen a valóságban is így működik a dolog: a 
hírnév vagy a szerzői figura önmagában legfeljebb csak az egyszeri piaci sikert garantálja, 

de nem szavatol a szöveg működéséért és a kedvező olvasói értékítéletért. Vegyünk hát 
szemügyre négy, tavaly télen megjelent, celebek által írt „botrányos” sikerkönyvet! (Ezek-
ről a kis hatótávolságú botrányokról természetesen mit sem tudunk, hiszen a Démon 
megtéveszt bennünket.)

Friderikusz Sándor könyve: „interjúkötet”; az interjúsorozatot Mihancsik Zsófia ké-
szítette. (Gerő András rövidke utószavának elejtett megjegyzéséből kiderül, hogy az 
interjúk szövegét „első változatban” Mihancsik szerkesztette – a végső változat szerkesz-
tőjének kiléte azonban homályban marad.) Az interjúalany tizenöt „ülésben” meséli el 
az életét, illetve a kötet láthatatlan szerkesztője tizenöt fejezetbe rendezte az anyagot, s 
ezek a fejezetek egyszerre követik egymást kronológiai és tematikus rendben. Amikor az 
élettörténetben egy-egy csomóponthoz érkezünk, az interjúalany megáll a mesélésben, 
és a szóban forgó esemény vagy helyzet értelmezéséhez végigpillant egész eddigi életén, 
illetve tételesen összefoglalja, mit gondol a felmerült kérdésekről és problémákról (legin-
kább és elsősorban: a televíziózásról).

A Friderikusz�–�eddig�egy vérbeli self-made�man�portréját rajzolja meg, aki kizáró-
lag akaraterejével, állhatatosságával, elszántságával, nehezen fékezhető kreativitásával és 
komoly szakmai tudásával lett azzá, amivé. Friderikusz története nagy szakmai éthosszal 
átitatott kapitalista sikertörténet. (Milyen ritka manapság az ilyen önkép, egy olyan 
országban, ahol a siker és a gazdagság mindig gyanús, ahol a „kapitalizmus” és a „piaci 
verseny” szitokszó, ahol a versenyhátrány felszámolása érdekében rendre magát a ver-
senyt próbálják felszámolni!) Azoktól a már-már zavarba ejtően személyes hangvételű 
szövegrészektől eltekintve, amelyekben Friderikusz a szüleihez fűződő kapcsolatáról 
mesél (anyját rajongva szereti, apját megtagadja), alig ejt szót a magánéletéről – vagy 
legalábbis nem úgy, ahogyan ezt egy „vallomásos” önéletrajzi elbeszéléstől vagy életútin-
terjútól megszokhattuk. Az elbeszélés a következő narratív logikát követi: valahányszor 
a főhős viszonya megromlik az egyik szereplővel, ennek szükségképpen szakmai okai és 
következményei vannak, az egyéni jellemtulajdonságok a választott szakmához fűződő 
viszonyban tükröződnek – értsd: az illető rossz tévéműsorokat készít, nem tartja be a 
szerződésben vállalt kötelezettségeit vagy képtelenség vele eredményesen együttműköd-
ni. Mutasd meg, mit tudsz a szakmádról, megmondom, ki vagy!

A Friderikusz�–�eddig�profi munka: az interjúalany gördülékenyen, érdekesen mesél, 
s Mihancsik általában a megfelelő pontokon akasztja meg egy-egy rövid, a beszélgetést 
más irányba terelő, vagy az elbeszélésbe iktatott kitérőket, narratív mellékszálakat egy-
szer s mindenkorra lezáró kérdéssel; a fejezetek jó ritmusban váltakoznak; a nyelvileg 
is igényesen szerkesztett kötet oldalain szokatlanul kevés elütéssel vagy nyomdahibá-
val találkozunk. A könyvet jellemző szakmai profizmus belsőleg�hitelesíti a megrajzolt 
portrét – a siker egyértelmű. Másfelől viszont Mihancsik alig-alig tesz rá kísérletet, 
hogy beszélgetőpartnerét zavarba hozza, hogy megmutassa: más perspektívából egészen 
másképpen rendeződnek el az élettörténet eseményei. (Legfeljebb egy kis értelmiségi 
fanyalgással ellenpontozza a portrét: többször hangsúlyosan kijelenti, hogy Friderikusz 
show-műsoraiból egyetlen kockát sem látott.) Igaz, ez talán nem is feladata egy önélet-
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rajzi portrékötetnek – és az olvasók amúgy is érvényesítik majd ezeket a perspektívákat, 
ha a Démon feloldja őket a megtévesztés hatálya alól.

Fiala János könyvére – saját műfaji megjelölése szerint: „regényére” – sajnos már egyálta-
lán nem jellemző ez a fajta profizmus. A Péklapát�egy apa monológja: az első személyű 
narrátor sok kitérővel, részletesen elmeséli Réka nevű kislányának élete első tizennyolc 
évének történetét. Természetesen szó sincsen világos kronológiai rendben haladó, leke-
rekített elbeszélésről; a narrátornak minden felidézett eseményről, helyzetről, mondatról 
eszébe jut valami más. (Szertelenségére mi sem jellemzőbb, mint hogy egyszer csak vá-
logatáscsokrot közöl valódi vagy fiktív levelekből, amelyeket Fiala rádióműsorának hall-
gatói írtak a kétezres évek közepén-végén.) Mindegy, mi jut az eszébe, mindegy, hogy ez 
esetleg szétzilálja vagy redundánssá teszi a szöveget, a lényeg: minden részlet egyedül a 
Fiala János nevű elbeszélőről szóljon, az ő pillanatnyi hangulatát tükrözze és fejezze ki.

A széteső szerkezetű, az emlékeket asszociációk és impressziók révén felidéző, kö-
zéppont nélküli önéletrajzi szövegek rendszerint az identitás bizonytalanságát, az egysé-
ges élettörténet megalkothatóságának problematikusságát, és az emlékező én középpont 
nélküliségét szokták tükrözni. Fialánál épp az ellenkezőjét tapasztaljuk: a szövegnek 
azért nincsen világos szerkezete, narratív középpontja vagy dramaturgiai íve, mert�az 
erős személyiség e nélkül is összetartja a szöveget, egységbe rendezi az asszociációk 
és impressziók kavargásából felbukkanó emlékeket és emléktöredékeket. És ez az erős 
személyiség saját traumáinak (anya-fiú kapcsolat, a nőkhöz fűződő viszony, a zsidó 
identitás problémái stb.) feldolgozása, kibeszélése révén keres választ arra az egyszerű 
kérdésre, miért tekinti őt a környezete „nehéz”, „összeférhetetlen” embernek.

Miért jár Fiala kísérlete kudarccal, miért lett a Péklapát�egy érdekes személyiség 
unalmas könyve? (Eltekintve néhány kimondottan szellemes anekdotától és bon�mot-
tól.) Azért, mert a szövegben soha, egyetlen pillanatra sem jelenik meg egy másik 
személy perspektívája (bár az elbeszélő mindent megtesz ennek érdekében, gondoljunk 
csak a hallgatói levelekre) – viszont a szöveg nincs elég jól megírva ahhoz, hogy az 
önmagába feledkező személyiség olykor ügyetlenül modoros, monomániás fecsegése 
egy idő után ne váljon fárasztóvá. A megszólított kislány a szövegen belül nem képvisel 
önálló perspektívát – olyannyira hiányzik minden más, az elbeszélőétől különböző 
nézőpont, hogy az olvasó nem is érti, miért esik többször szó a könyvben esetleges sze-
mélyiségi jogi perekről, miért lenne „botrányos” a Péklapát�narrátorának szélsőségesen 
szubjektív nagymonológja.

(Pedig ha a Démon engedné, a recenzens ezen a ponton hozzáfűzné: mikor van 
kivel beszélgetnie, Fiala kitűnő riporter. Amikor ez a végletekig zárt, mégis nagyon 
karakteres személyiség megszólít valakit, akkor a másik reakciója, az a tény, hogyan pró-
bálja meg kezelni a helyzetet, rendkívül sokat elárul az interjúalanyról. Itt viszont nincs 
másik, nincs beszélgetőpartner – legfeljebb az olvasó.)

Verebes István első regénye társadalmi szatíra: a média romlott világának nagyívű le-
leplezése egy „celebbé” váló kisember sorsának ábrázolásán keresztül, aki elhiszi, hogy 

új környezetéhez hozzáaljasulva neki majd több jut a mindenkinek kijáró tizenöt perc 
hírnévnél. A cselekmény során fontos szerephez jut egy („a televízió képernyőjéről jól 
ismert”) idősödő színész, akit többé-kevésbé a regény elbeszélőjével azonosíthatunk.

Ám a helyzet ennél jóval bonyolultabb. A regény első személyű elbeszélője játékos 
narrációs paradoxonokat teremt: egy közelebbről meg nem nevezett valakit (önmagát? 
az olvasót? – mint végül kiderül: az idősödő színészt) megszólítva vele mesélteti el, sőt 
találtatja ki Ornél történetét. Szó ami szó, ezek a metanarratív, metafiktív gesztusok 
jócskán elbizonytalanítják az elbeszélői alaphelyzetet. Csupán egy a bökkenő: minden-
nek a (hol ügyesen, hol ügyetlenül űzött) narrációs játéknak nincs�semmi�tétje. Verebes 
könyve az összes csavar és elbeszélői trükk ellenére egyenesen az olvasó arcába vágja az 
igazságot, kétely nélkül megmondja a tutifrankót. És ez a tutifrankó nem más, mint bő-
dületes közhelyek sorozata az „ízléstelen mértéktelenek” világáról, a színvonaltalanság, a 
talmi ragyogás és az értéktelenség eluralkodásáról, a közönség szándékos elhülyítéséről, 
azaz a fogyasztók kulturális igényszintjének cinikus „alacsonyra pozicionálásáról”, és 
– mindennek tüneteként és következményeként – az üresfejű gátlástalanság normává 
válásáról.

Verebes (olykor szórakoztató, olykor kimondottan bosszantó) regénye belülről�hi-
teltelen: közhelyes értelmiségi fanyalgás a profitot termelő médiavilágon és annak „eltor-
zult” szereplőin, megfejelve jó nagy adag funkciótlan, felületes irodalmisággal. Kevésbé 
élesen fogalmazva: az Ornél� tanúsága szerint az értékes magaskultúra, a kifinomult, 
játékos művészi intellektualitás végső soron nem más, mint elegáns ornamentika – talmi 
csillogás. Vajon miért higgye el az olvasó, hogy az egyik fajta üresség értékesebb, mint 
a másik fajta üresség? Nem inkább az igényes magaskultúra és igénytelen tömegkultú-
ra szembeállításától kellene végre megszabadulnunk – és egyúttal sokkal alaposabban 
szemügyre vennünk, hogyan (és miért éppen úgy) működik a magyar média a harmadik 
évezred elején?

(Maradna tehát a külső�hitelesség, de Verebes könyve ezen a téren sem teljesít job-
ban, ahogyan erről bárki meggyőződhet, ha a Démon véget vet a manipulációnak. Az 
Ornél�nem kulcsregény, a szereplők több ismert médiaszemélyiség figurájából vannak 
összegyúrva. A könyv állításait tehát nem lehet ellenőrizni, a média világának nagyívű, 
bátor leleplezése mindvégig az általánosság szintjén mozog. A kérdés változatlan: miért 
higgyünk az elbeszélőnek?)

Ha a Démon tökéletes munkát végzett, és az olvasónak valóban semmi nem jut az eszé-
be a „Demszky Gábor” névről, kis túlzással szólva egészen a könyv legvégéig nem fog 
rájönni, hogy a Keleti�Édent Budapest főpolgármestere írta. Az elbeszélő történelmi do-
kumentumok, tudományos szakmunkák, irodalmi esszék és különböző memoárok se-
gítségével próbálja rekonstruálni apai dédapjának, és a dédapa fiainak (Vilmosnak, Edu-
árdnak és a narrátor nagyapjának, Rudolfnak) az élettörténetét. Különös tekintettel arra 
a pár évre, amikor Eduárd és Rudolf „egy akkor szerveződő szövetkezeti mozgalom”, 
az Interhelpo „első transzportjával Közép-Ázsia távoli vidékére, a Tien-san lábaihoz, egy 
félnomád és a civilizáció vívmányait nélkülöző országba, Kína határvidékére, Kirgíziába 
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indultak”, s ott – a kezdetben rettenetes körülmények ellenére – valódi otthont terem-
tettek maguknak, ahová később egész életük során visszavágytak. A történet a huszadik 
század közép- és kelet-európai történelmébe ágyazódik, így nem zárulhat happy�enddel: 
a két testvérnek négy évvel kitelepülésük után, 1929-ben haza kell utazniuk Kassára a 
dédapa temetésére, s később egyikük sem jut vissza a „keleti Édenbe”. (Rudolf és csa-
ládja Kassán marad, Edét nem engedik vissza a Szovjetunió területére, s amikor mégis 
megpróbálja illegálisan átlépni a határt, elfogják és közel egy éven át börtönben ül. 
Végül ugyan visszatérhet Kirgíziába, de ez az időszak már a kiteljesedett sztálini terror 
időszaka: Eduárd 1935-ben végleg elhagyja az egykori „keleti Édent”, s hazatelepül.)

Demszky könyve egy családtörténeti nyomozás dokumentumainak gyűjteménye, 
gyönyörű kivitelben: szinte minden oldalon találkozhatunk egy-egy fényképpel (a mai 
felvételek többségét a szerző készítette), a kötet végén megtalálhatjuk a fontosabb 
történelmi szereplők rövid életrajzát, részletes családfa, számos térkép, névmutató és 
gondosan összeállított irodalomjegyzék segíti a tájékozódást. (Sajnos azonban maradt 
néhány ellentmondás a szövegben, ezeket igazán kigyomlálhatta volna egy szerkesztő.) 
Az olvasót csupán egyetlen dolog ejti zavarba: az elbeszélő olyan következetesen igyek-
szik mindvégig a háttérben maradni (eltekintve a kötet végén olvasható, pár oldalas 
„hatvannyolcas hitvallástól”), hogy olykor mintha a dokumentumok értelmezéséről is 
lemondana.

Pedig bőven lenne mit értelmezni. Az elbeszélő érzékletesen bemutatja, milyen 
embertelen körülmények uralkodtak a helyszínen az Interhelpo első transzportjának 
érkezése után, majd különösebb kommentár nélkül közli Rudolf feleségének első, na-
gyobbrészt lelkendező levelét, amelyet az otthon maradóknak küldött. Vagy egy másik 
különös mozzanat: az egyik Demszky-fivér magyarnak, a másik szlováknak, a harmadik 
pedig „sziléziainak” vallotta magát – alighanem ez a Keleti�Édenben megrajzolt család-
történet egyik döntő pontja. Demszky könyve ugyanis a különböző korokban született, 
különböző műfajú dokumentumok összegyűjtésének és közzétételének gesztusával a 
nemzeti és kulturális identitás problémáira kérdez rá – és ezek a kérdések természetesen 
akkor is fontos kérdések maradnak, ha egy ismert politikus visszafogott családtörténeti 
dokumentumregénye teszi fel őket.

A recenzens, kár is lenne titkolni, kedveli a világos és egyértelmű összefüggéseket. Ezért 
hát hajlamos volt kissé könnyelműen azt gondolni, hogy ha egy irodalmi szöveg számos 
különböző műfajú, más és más elbeszélői és retorikai stratégiákat alkalmazó, eltérő 
terjedelmű és többféle fiktív szerzői névvel ellátott rövidebb szövegből áll össze, akkor 
a szóban forgó irodalmi műhöz nem tanácsos egységes elbeszélői tudatot rendelni az 
értelmezés során. (Annyira talán soha nem volt könnyelmű, hogy a formai, műfaji-mű-
nemi és hangnembeli sokféleség érzékelhető jelei alapján elhamarkodottan arra követ-
keztessen: a kérdéses mű „szétírja” vagy „lebontja” az elbeszélői „szubjektumot” – több 
elbeszélői perspektíva együttes jelenléte önmagában még nem kezeskedik azért, hogy a 
szöveg valamiféle „énlebontás” folyamatát vigye színre.)

Amióta azonban elolvasta Temesi Ferenc Kölcsön�Idő című, két kötetben megje-
lent monumentális „újságregényét”, a recenzens sokkal óvatosabb. A Kölcsön�Idő két 
kötete a fikció szerint az azonos címet viselő, évente négy számmal jelentkező folyóirat 
öt évfolyamát tartalmazza. (A lapot, olvashatjuk a kötetek harmadik oldalán, 1990-ben 
alapították; az újságregény a tizenegyedik, a tizenkettedik, a tizenharmadik, a tizennegye-
dik és a tizenötödik évfolyam anyagát foglalja magában – azaz az olvasó a lap 2001. és 
2005. között megjelent számait lapozhatja fel.) A Kölcsön�Idő első pillantásra leginkább 
közéleti és kulturális folyóiratnak tűnik: oldalain elsősorban publicisztikákkal, tárcákkal, 
tárcanovellákkal, személyes hangvételű emlékező szövegekkel, portrékkal és hosszabb-rö-
videbb esszékkel találkozhatunk. Ám az azonos sorozatcímen megjelent kis terjedelmű 
írások együtt olvasva nem egyszer regénnyé (vagy legalábbis kisregénnyé) állnak össze; 
ilyen például az „Amerikai antológia” – a regény fejezetei mindegyik számban helyet 
kaptak, és mindig az aktuális címlapon kezdődnek –, vagy ilyen a második kötetben hét 
részletben olvasható „Tenacatita”. (Az „Amerikai antológia” mellett a „Tiszavirág” című 
ál-filmforgatókönyv, „filmregény” a Kölcsön�Idő�másik olyan egy tömbből faragott, egy-
séges szövege, amelynek részleteit mindegyik számba beválogatta a folyóirat szerkesztője. 
Szintén minden, vagy majdnem minden számban olvasható az „Országúthy történetek” 
és az „Országúthy extra” című tárcanovella-füzér egy-egy darabja.) Vannak azonban 
olyan állandó rovatai is a Kölcsön�Időnek, amelyek a napilapok rovataira emlékeztetnek: 
„Az Inferno Hírügynökség jelenti” cím alatt groteszk világpolitikai és bulvárhírekkel 
találkozhatunk, a „SZEX-nyet” a testi szerelemmel, a házassággal, a tradicionális női 
és férfiszerepekkel kapcsolatos találó (vagy találónak szánt) megfigyelések, szellemes 
(vagy szellemesnek szánt) bon�mot-k gyűjteménye – és persze nem hiányozhat a lapból 

Lapot osztani az olvasónak
Temesi Ferenc: Kölcsön Idő 1–2. 
Helikon Kiadó, Budapest, 2005., 2006. 528 + 600 oldal, 
4490 Ft + 4490 Ft.
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a sportrovat, az időjárás-jelentés, a gasztronómiai rovat vagy a slágerlista sem. Már az 
első szám elolvasása után világossá válik, a Kölcsön� Idő csupán napilapnak álcázza 
magát (már ahol napilapnak álcázza magát): nem valódi hírrovattal, erotika rovattal, 
sportrovattal, időjárás-jelentéssel, gasztronómiai rovattal, slágerlistával van dolgunk. Az 
„Inferno Hírügynökség” hírei néhol az örkényi egyperces novellákat, néhol a nagy 
tévécsatornák kevéssé sikerült szilveszteri híradó-különkiadásait, hírműsor-paródiáit idé-
zik; az időjárás-jelentés helyén pár mondatnyi talányos, lírai töredékeket olvashatunk; a 
slágerlista minden számban változatlan, és a vele szemközti oldalon az egyik dal fordítá-
sát találjuk, néhány elbeszélői-fordítói kommentár kíséretében (a Top20-ba szinte kivétel 
nélkül világhírű előadók – John Lennontól Bruce Springsteenen és Ray Charles-on át a 
U2-ig – angol nyelvű dalai kerültek be); az „Édes-anyú” című gasztronómiai rovatban az 
elbeszélő édesanyjának egyszerű, régi süteményreceptjeit ismerhetjük meg.

Ne kerteljünk: a Kölcsön�Idő egy pillanatra sem tudja elhitetni velünk, hogy az 
olvasó egy létező folyóirat egybekötött évfolyamait (egészen pontosan: kétszer két és 
fél évfolyamát) tartja a kezében. Noha például az „Országúthy történetek” valódi tárca-
novellák, és a két vaskos kötetben számos vérbeli publicisztikával, tárcával és riporttal 
találkozhatunk (ezek többsége létező folyóiratokban és napilapokban is megjelent), szin-
tén számos szöveg csupán felidézi az újságírói műfajok konvencióit – a groteszk hírek 
parodisztikus bírálatát nyújtják a modern fogyasztói társadalmak működésének és a mo-
dern tömegmédia által (állítólag) sugallt emberképnek; a sportrovat írásai (ahelyett, hogy 
fontos sporteseményekről számolnának be) a tehetség és a teljesítmény viszonyát, illetve 
a sport helyzetét és lehetséges társadalmi szerepét elemzik; a slágerlista dalai csupán az 
elbeszélő saját élettörténetének kontextusában nyernek jelentést; az édesanya receptjei 
áttételesen az elbeszélő gyerekkoráról, az ötvenes és a hatvanas évek mindennapjairól és 
ünnepnapjairól szólnak, stb. Ám ezeket a műfaji konvenciókat meglehetősen rendszer-
telenül idézi meg a szöveg: a Kölcsön�Idő egyszerre tetteti magát negyedévente megje-
lenő kulturális folyóiratnak és napilapnak. Egy évente négyszer megjelenő lapban nincs 
helye időjárás-jelentésnek, slágerlistának vagy hírrovatnak, és mivel ezek a folyóiratok 
általában nagyobb terjedelemmel rendelkeznek, nincs rá okuk a szerkesztőknek, hogy 
pár oldalnyi rövid részekre darabolják a hosszabb anyagokat. Egy napilapban viszont 
nem kaphat helyet ennyi nem aktuális írás, ennyi egyértelműen irodalmi, vagy az iro-
dalmi és az újságírói műfajok határterületéhez tartozó szöveg. (Ráadásul helyenként a 
fiktív kronológia is megbillen: az első kötet végén az egyik ál-hírügynökségi jelentés utal 
Gyurcsány Ferenc elhíresült arab terroristás megjegyzésére, noha a fikció szerint még 
csak a lap tizenharmadik „évfolyójának” második „számadását” olvassuk, azaz 2003 
tavaszán járunk.) Jellegzetes napilapműfaj viszont az apróhirdetés (ahogy erre a Kölcsön�
Idő két korábbi recenzense, Tarján Tamás és Dukay Nagy Ádám is felhívta a figyelmet), 
az interjú vagy a kritika, mely műfajoknak Temesi „újságregényében” szinte nyomát sem 
látjuk. (Talán, nagy jóindulattal, a Kölcsön�Idő két vagy három szövegét nevezhetjük 
interjúnak, ál-interjúnak vagy interjú-paródiának, és nagyon nagy jóindulattal az egyik 
folytatásos esszéjét kritikának.) Temesi lapjából hiányoznak az olvasói levelek és úgy 
általában a viták – valóban „egyszemélyes” újsággal van dolgunk.

A Kölcsön�Idő tehát nem tesz úgy, mintha valódi folyóirat lenne – világos: a Köl-
csön�Idő�nem újság, hanem olyan regény, amelynek szerkezeti�metaforája az újságírás. 
És a metafora értelmezését Temesi nem hagyja az olvasóra; a „Kereskedelmi vallomás” 
címet viselő előszóban így fogalmaz: „Az újságírás művészete abban áll, hogy addig 
osztjuk hasábokra, addig cirógatjuk a közhelyeket, míg úgy nem dorombolnak, mint az 
aforizmák. […] Az újságolvasás nehéz fizikai munka: eltüntet minden nem mindennapit 
belőled.” Az újságíró tehát (szemben a szépíróval?) megteheti, hogy olvasmányosan 
írjon, könnyen fogyasztható szövegeket hozzon létre, akár még a közhelyesség vádját is 
elfogadva – sőt: így is kell tennie. Az újságíró kedvére beszélhet személyes, de közérdekű 
ügyekről, nem kell titkolnia pártszimpátiáit, kulturális előítéleteit és beidegződéseit, 
közvetlenül szólhat az olvasóhoz. És a Kölcsön�Idő maradéktalanul beváltja a szerkezeti 
metaforájában kifejezett poétikai ígéretét. Tegyük hozzá, talán túlságosan is: a szövegek 
helyenként már-már elviselhetetlenül közhelyesek, a viccelődés időnként kifejezetten 
kínos (gondoljunk csak a „SZEX-nyet rovatot jegyző újságíró nevére: „π-NA”), és a 
tisztán „közérzeti” publicisztikák nagyobb mennyiségben és töménységben fogyasztva 
könnyen megfekszik az olvasó gyomrát. A Kölcsön�Idő túl nagy árat fizet azért, hogy 
megpróbálja kizárni a félreértés lehetőségét: az olvasó akkor is világosan értette volna, 
hogy Temesi „regényújságja” nem tesz úgy, mintha létező folyóirat lenne, ha az elbeszé-
lő kevesebb különböző (újságírói) műfaji konvenciót idézett volna meg – viszont nem 
nyomasztotta volna, hogy szabályos rendben, tíz-tizenöt oldalanként át kell rágnia ma-
gát egy-egy hosszabb vagy rövidebb, többé-kevésbé élvezhetetlen szövegrészen, valamint 
nem bosszantották volna a szinte elkerülhetetlen önismétlések.

Mindezért persze sok olvasót kárpótolhatnak a jól sikerült szövegek: az egyszerre 
Hemingway Fiestáját és Kerouac Útonját idéző „Tenacatita” című kisregény, az időnként 
valóban érdekes és jól megírt önéletrajzi esszék és elbeszélések, vagy a helyenként meg-
rendítő emlékezések pályatársakra, barátokra, illetve egyik-másik Országúthy-tárcano-
vella. És miközben az olvasó bosszankodva vagy örömmel halad előre a szövegben, fel 
sem tűnik neki, hogy a fikció szerint mégiscsak újságot lapozgat, amelyben különböző�
személyek írásaival találkozhat. (A Kölcsön�Idő szövegeit jegyző szerzők és a lap mun-
katársai korábbi Temesi-regények szereplőinek a neveit, vagy híres magyar írók ismert 
álneveit viselik). Hiába a műfaji és esetenként a hangnembeli különbség, az olvasó min-
den egyes szöveg mögött ugyanazt a szerzői figurát látja és hallja beszélni.

A Kölcsön� Idő ugyanis, minden látszat ellenére, egységes önéletrajzi esszéregény 
és naplóregény. Az elbeszélő – tárcában és publicisztikában, regényben és riportban, 
esszében és dialógusban – rokonszenves következetességgel próbál választ találni az őt 
leginkább foglalkoztató morális kérdésekre: ha egyszer létezik szilárd erkölcsi világrend, 
miért követnek el az emberek bűnöket? Vajon az ember szabad elhatározásból lép a 
bűn (a gyilkosság, az árulás, az önpusztítás, a hazugság) útjára, vagy az őt körülvevő 
társadalmi valóság kényszeríti erre? Hol húzódik a büszkén vállalt és a kényszerből 
választott (lásd személyes sértettség, megalázottság, érzelmi és pénzügyi kiszolgáltatott-
ság, szenvedélybetegség) bűn határa? Mennyiben alakíthatjuk saját sorsunkat? Hogyan 
viszonyulhatunk szeretteink halálához? Leküzdhető-e az a kulturális idegenség, amely 
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embertársainktól elválaszt minket? Milyen szerepe van mindezen dilemmák megoldásá-
ban a szépirodalomnak? A Kölcsön�Idő�különböző műfajú szövegei, kis túlzással szólva, 
a bűn természetrajzát tárják az olvasó elé: az „Amerikai antológia” című folytatásos 
regényben a nemzetközi írói ösztöndíjjal rövid ideig Iowában élő elbeszélőt elárulják 
a (szintén ösztöndíjas) írótársai, több részes kultúrtörténeti esszét olvashatunk Rózsa 
Sándorról és a tizenkilencedik századi betyárokról, az elbeszélő riportot készít a szegedi 
börtönben raboskodó híres gyilkossal, részletesen elemzi a Temesi Ferenc nevű íróról 
készült besúgói jelentéseket, stb. A legtöbb szövegben visszatér az elbeszélő fiatalkori, 
halálos autóbalesetének traumatikus története (őt visszahozták az életbe, de szerelmét 
nem sikerült megmenteni), magyarázva az újságregény címét. Az afganisztáni és az iraki 
háború idején a Kölcsön�Idő�afgán és iraki népmeséket, anekdotákat, verseket, rövid el-
beszéléseket tartalmazó összeállítást közöl – a szerkesztő-elbeszélő ezzel a gesztussal tesz 
hitet amellett, hogy a világpolitikai konfliktusok nem lehetnek eredendően kulturális 
konfliktusok. És a felsorolást még hosszan folytathatnánk.

A recenzens mégis zavarban érezte magát olvasás közben. Ha egyszer ugyanaz az el-
beszélői tudat és perspektíva tartozik az „újságregény” minden egyes szövegéhez, legyen 
szó akár tárcanovelláról, akár folytatásos regényről, akár írói esszéről, akár közérzeti 
publicisztikáról, akár filmforgatókönyvről, akár riportról, akkor milyen szerepe, poétikai 
tétje van a műfaji, hangnemi, formai sokféleségnek? A Kölcsön�Idő valódi poétikája és 
szerkezeti felépítése nincs összhangban egymással: a dialogikus szövegépítkezést sugalló 
formához valójában monologikus poétika tartozik. (A recenzens a félreértések elkerü-
lése végett pirulva bevallja: önmagában semmi kifogása sincs a monologikus poétikák 
jegyében született irodalmi művekkel szemben – a Kölcsön�Idő�esetében sem ezt teszi 
szóvá.) A két vaskos kötetet találomra felütve bárhol elkezdhetjük az olvasást, a részek 
sorrendje nem befolyásolja a teljes mű értelmezését, az egyes szövegek nem módosítják 
egymás jelentését. Az ezerszáz oldalas „regényújságnak” kölcsönzött olvasói idő nagyob-
bik része üresen telik – és ez aligha ad okot az elégedettségre.

Emlékszünk, bizonyára emlékszünk Dobrovicsra, az első novella főhősére Bereményi 
Géza első novelláskötetéből, A�svéd�királyból. Dobrovics „az induló tehetségek közé 
tartozott” a komor hetvenes évek legelején, mégsem elsősorban a korabeli hivatalos 
irodalmi fórumokon feltűnő írásaival keltette fel az érdeklődésünket. Az Irodalom�című 
novella két párhuzamos folyamatot rajzol meg. Dobrovics rábeszéli vele egy háztartás-
ban élő haldokló nagyanyját, hogy olvassa el terjedelmes regényét, a Nyomorultakat, 
amelyet – miként a híres költő, aki Petrovicsról Petőfire váltott, ezzel is jelezve, „melyik 
nép felemelkedését kívánja szolgálni művészetével” – Viktor Hugó álnéven írt. Másrészt 
pedig élénk képzeletére támaszkodva gondolatban megírja egy kémregény kulcsfejezetét, 
amelyben a magát telefonszerelőnek álcázó hírszerző – a nyilvánosság számára „unal-
mas, szenvedélyeit ügyetlenül leplező ember” – meglátogatja a Dallam fedőnevet viselő 
öregasszonyt, és leszámol az árulóval. A két mű lényegesen különbözik egymástól. A 
Viktor Hugó álnéven írt munka arról szól, hogy „a jóság és a szeretet mindent legyőz”, 
valamint arról, hogy „csak annak lesz szép halála, aki igaz ember volt életében”. Ezzel 
szemben a kémregényfejezet Dobrovics írói módszerének rövid summázatát adja. A fiú 
– aki, mint láttuk, az induló tehetségek közé tartozik – tudja, hogy „neki valamilyen fel-
adata van”: a kortárs valóságot kell rögzítenie; ám úgy gondolja, ezt csakis a megírandó 
eseményeken kívülmaradva, mintegy háttérbe húzódó megfigyelőként teheti meg. Olyan 
emberként, akinek „csak azért keresik társaságát a többiek, hogy utána fölényükről 
megbizonyosodva távozzanak, s közben vigyázatlanságukban értékes adatokat közölje-
nek” vele, melyeket Dobrovics „lázasan osztályozó agya csaknem azonnal hasznosít”. 
Természetesen a huszonéves író tele van kételyekkel; többször is felrémlik benne, hogy 
„dédelgetett függetlensége, melynek kedvéért sorban feláldozta a barátokat, a nőket, 
jövedelmező foglalkozásokat, hogy ez a büszkén hangoztatott függetlensége – zsákutca”. 
Úgy gondolja, minél inkább képes a nagyanyja elfogadni, hogy a Nyomorultak�szereplő-
it valóban létező emberekről, közelebbi és távolabbi ismerőseiről mintázta (Jean Valjean 
egyenesen az öregasszony alakmása lenne!), annál nagyobb szabadság nyílik számára a 
dolgok tételesen nem kifejezhető, csupán ellesett jelenetek, mozdulatok és gesztusok 
révén érzékeltethető lényegének megragadására. Dobrovics írói programja világosan 
érthető (még akkor is, ha a fiatalember, aki, emlékszünk, „az induló tehetségek közé 
tartozott”, nem tudná, s még inkább nem is akarná ezekkel a szavakkal megfogalmazni): 
felkínálni az elbeszélés, a regény epikai igazságát a külső értelmezői hatalom számára, s 
ezzel a gesztussal mintegy sub�rosa megőrizni a szöveg lírai, érzületi igazságát.

Jogcím nélküli ottmaradó
Bereményi Géza: Vadnai Bébi. 
Magvető Kiadó, Budapest, 2013. 296 oldal, 2990 Ft.
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Ez persze mélyen ironikus program, akármit gondoljon is Dobrovics. Tartozzon 
bár az induló tehetségek közé, azért mégiscsak fiktív karakter, és legyen bár a szerző 
alteregója, tudásszintje mégsem egyezik meg a szerzőével vagy az olvasóéval. A Beremé-
nyi-novellák főhősei (akár az 1970-es első kötet kamasztörténeteiben, akár az 1978-as Le-
gendárium�családregénnyé összeálló vagy éppen össze nem álló fejezeteiben) folyton nagy 
összefüggések, egymást magyarázó részletek, összefoglalóan tehát a dolgok „jelentései” 
után kutatnak – ám ez a jelentés, lényegileg szubjektív természetű érzületi igazság lévén, 
tételesen nem kifejezhető. És nem is kifejezendő, hiszen ez a nehezen kiküzdött függet-
lenség, a kimondott szavak lírai hitelének feladásával járna. Hadd bíbelődjenek csak a 
kritikusok és a „hivatalos” irodalmiság képviselői a novellákból kirajzolódó életutak értel-
mezésével, a szereplői sorsok tanulságaival, vagy a megrajzolt tárgyi világ rekvizítumainak 
gyűjtögetésével, valamint az esetleges „utalások”, „sorok közti üzenetek” dekódolásával. 
A lényeg úgyis abban van, ami a szövegen kívül történik: a szereplői tudatban (a helyzet 
ráismerésszerű, szubjektív megértésének megrajzolt, de irodalmilag színre�nem�vitt pilla-
nataiban), valamint a mindenkori befogadó tudatában (aki a maga sajátos módján újraéli 
ezt a pillanatot). Néha persze a szereplők fontos tanulságokat is megfogalmaznak; ilyen-
kor azonban többnyire csupán olyanokra futja nekik, mint hogy „A barátság, kedveseim, 
visszafojtott sírás”, és később rettentően szégyellik magukat érte, mint a Korkülönbség�
főhőse a Legendáriumban. Másfelől viszont, és ez csak tovább erősíti az iróniát, a szerep-
lői tudatokba „kívül” helyezett érzületi igazság mégiscsak valami�helyén áll: az explicit 
helyzetértelmezést és az összefüggések nyílt megnevezését, összefoglalóan a politikai értel-
mű megszólalást helyettesíti. Az elbeszélőszerkezet lírai áthasonításával kivívott irodalmi 
függetlenségnek ára van: ez a függetlenség végső soron a ki�nem�mondás�szabadsága – és a 
legjobb Bereményi-szövegekben ezt a tétet pontosan érzékeli az olvasó. (Érdekes módon 
az irónia működése sokkal feltűnőbb az epikai szerkezet hiányában. A szerző a Cseh 
Tamás-dalszövegekben az ironikus lírai szólam részleges áthangolására kényszerült: itt 
már a ki nem mondás és a lírai feloldás időnként tudatos mellébeszélésként, öncsalásként 
vagy szándékos elhallgatásként lepleződik le. A tárgyi világ dalokba bekerült elemei pedig 
olykor jól megragadható többletjelentésre tesznek szert, korszakjelölő, politikai metafo-
rákká válnak. Ám a dalszövegek még ezekben az esetekben is őrzik a lírai beszéd ironikus 
hangoltságát – amit a korabeli kritika a „fanyar” jelzővel vélt leírhatónak.)

De térjünk vissza Dobrovicshoz, mert fontos figuránk nekünk ő: Bereményi Géza 
irodalmi pályája Dobrovicstól Dobrovicsig, az Irodalom�Dobrovicsától a Vadnai�Bébi�
Dobrovicsáig ível. (Nagyvonalúan tekintsünk el attól a filológiai apróságtól, hogy A�
svéd�király�címadó novellája már a kötet megjelenése előtt, 1969-ben napvilágot látott 
a híres, Gáll István szerkesztette Naponta� más antológiában, és ebben a szövegben 
Dobrovics hasonmását Somogyinak hívják. A Vadnai�Bébi�is tud erről az eseményről: 
a cselekmény egyik korai pontján Dobrovics megmutatja két novelláját mesterének és 
barátjának, Ajváznak, akitől a kézirat egy kiadói szerkesztőhöz kerül, s helyet kap egy 
fiatal szerzők műveit bemutató antológiában; „most az a kampány, hogy fiatal írókat 
kell felfedezni”, érkezik az üzenet a hivatalos kulturpolitika centrumából.) Mielőtt elté-
vednénk a burjánzó narratív szintek között – a regénybeli Dobrovics Bereményi-novellát 

ad le a kiadóban, mely elbeszélésnek Dobrovics a hőse –, érdemes észben tartani, hogy 
az ilyesfajta metafiktív játék korábban egyáltalán nem volt jellemző a szerző életművére, 
s most sincsen különösebb jelentősége. (Ráadásul az Irodalom�Dobrovicsát Sanyinak 
hívják, a Vadnai�Bébi�Dobrovicsa pedig a Péter keresztnevet viseli.) Sokkal fontosabb a 
gesztus értelme és célja: a névazonossággal a szerző kapcsolatot létesít egy húsz-harminc 
évvel ezelőtt megszakadt életmű két fele között.

Bereményi szűken értett irodalmi életműve négy kötetből áll, amely valójában ket-
tő és fél. A�svéd�király�és a Legendárium�után mindössze két elbeszéléskötet követte 
egymást a szerző pályáján: az 1994-es A�feltűrt�gallér, valamint a 2009-es Jézus�újságot�
olvas – ám ezek már javarészt az első két kötet szövegei közül válogatnak. Továbbá 
fejezeteket tartalmaznak egy végül el nem készült önéletrajzi regényből (ez lenne az a 
„fél” kötet); e szövegek eredetileg a Jelenkor�hasábjain láttak napvilágot még a nyolc-
vanas években. (A mai magyar irodalomkritika valamilyen rejtélyes okból rendszerint 
komoly izgalomba jön attól a kérdéstől, hogy pontosan hol ragadható meg az átmenet 
elbeszéléskötet, elbeszélésciklus és regény között. Egy dolog biztos: Bereményinek négy 
kötetben huszonhárom különböző szövege jelent meg, s ezek közül tizenhat az első 
két gyűjteményben kapott helyet. A csoportosítást ki-ki végezze ízlése szerint.) A kérdés 
tehát adott: mi változott az elmúlt három évtized során? Azt már tudjuk, milyen fonalat 
vesz fel a szerző – de vajon mihez kezd vele?

A Vadnai�Bébi�cselekménye, a korábbi kötetek olvasói számára meglepetésként, két 
szálon fut. „Fésűben van benne a két idősík”, jellemzi saját készülő regényét, s közvetve 
a Vadnai�Bébit a főhős, Dobrovics a kiadóbeli szerkesztőnek. (Amiből két következtetés 
adódik. Egyrészt az, hogy a metafiktív gesztusok szerepe talán mégsem olyan csekély az 
új műben, mint ahogy fentebb írtam. Másrészt pedig az, hogy Bereményi regénye nem 
sokat tesz hozzá az elbeszélésciklusok és regények határairól folyó vitához: egyértelműen 
és kétségtelenül regénnyel van dolgunk.) Az első cselekményszál a hetvenes évek elejé-
nek jól ismert irodalmi díszletei közé vezeti az olvasót. Dobrovics feltörekvő fiatal író, 
aki „gyakorta durván félbeszakítja a beszélgetést a körülményesen fogalmazó emberek-
kel, nehogy elromoljon a stílusa”. A hivatalos irodalompolitikával való együttműködés 
kérdése (értsd: az a dilemma, hogy a kezdő író kívül maradhat-e a Kádár-korszak teljes 
irodalmi intézményrendszerén) is kamaszos hevülettel pusztán esztétikai problémaként 
jelenik meg számára: a kiadóbeli tárgyalás során „Dobrovics elhatározta, mindent meg 
kell tennie, hogy ezennel ne utálja meg önmagát, mert az a stílusát elrontaná”. És nem 
véletlenül ilyen kényes a függetlenségére, nem véletlenül okoz számára komoly dilemmát 
a megkötött kompromisszum. Dobrovics a „kallódó” fiatal értelmiségiekből és művé-
szekből álló „törzs” tagja – mi több, a törzshöz való tartozás, ez a nemzedéki kapocs 
határozza meg a fiú identitását. (Legalábbis „azon a télen”, amikor a Vadnai�Bébi�tör-
ténete játszódik.) A törzstagok „agymenésekben utaznak, de csak úgy, különc módon”: 
„szóbeli kiáltványokban érintkeznek egymással”, társadalmon kívüliséget hirdetnek, és 
ehhez kitalálják „a saját humorukat, egy nyelvet, amit csak ők értenek egymás között”. 
„Új világot akarnak alapítani” – és az új világ alapító gesztusa a folyamatos „happe-
ning”, lényege a performanszként felfogott élet.
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A törzs vezéralakja a Doxa nevű fiatalember, Dobrovics mestere. (Nem kell hozzá 
különösebben ismerni a hetvenes évek pesti éjszakai életét, hogy az olvasó rájöjjön: 
Doxa figuráját a legendás Dixiről, azaz Gémes Jánosról mintázta a szerző.) Doxa a szel-
lemi függetlenségnek más útját választja, mint a részletes megfigyeléseit lírai igazsággá 
transzponáló, s ezáltal a hatalom ellenőrzését kijátszó Dobrovics: lenyűgözően hatásos, 
ám a megfelelő kulcs nélkül értelmezhetetlen szózuhatagok mögé rejtőzik – ügyesen 
egyensúlyozva a szent őrült és a rafinált manipulátor szerepe között. (A regény egyik 
felejthetetlen jelenetében a férfi így akadályozza meg, hogy egy rendőrségi razzia során 
a törzstagok megismerjék Dobrovics polgári nevét, s kiderüjön számukra, hogy társuk 
„áruló”, mivel a feltörekvő fiatal írók között tartja számon az irodalmi közvélemény.) 
Dobrovics egyetlen fontos szempontból kilóg a törzstagok közül: szenvedélyesen érdek-
lődik a Tegnap, azaz a közelmúlt, a születése előtti évtized világa iránt; mi több, ren-
delkezik azzal a sajátos képességgel, hogy az emberek megnyílnak számára, beszéltetni 
tudja őket. Mikor felmerül a gyanú, hogy Doxa rég eltűnt édesapja Dobrovics egykor 
szintén eltűnt, majd tizennégy év után megkerült apjával azonos, azaz a fiúk testvérek, 
Dobrovics hatalmas erővel veti bele magát a nyomozásba. (És akkor sem függeszti fel a 
kutatást, amikor kisvártatva kiderül, hogy a feltételezésnek semmi alapja.)

A Vadnai�Bébi�második cselekményszála a negyvenes évek elejének-közepének há-
borús Budapestjére vezeti el az olvasót. Egy valódi gyűlöletszerelem történetét ismerhet-
jük meg: az elkényeztetett úrilány, a veszett éjszakai életet élő femme�fatale, Vadnai Bébi 
(Doxa anyja) kétségbeesett szerelemre lobban leendő férjének gyerekkori barátja és foga-
dott testvére, dr. Szemző Zoltán iránt. Vadnai Bébi és Szemző doktor története a szerel-
mi önkívület körül forog: a rendezett polgári életet élő, házasulni készülő, antiszemita 
hajlamú főorvos nem egyszerűen idegenkedik a zsidó származású nőtől, de egyenesen 
megveti – ám minden egyes elutasító gesztus csupán olaj a tűzre. Kínosabbnál kínosabb 
jelenetek bontakoznak ki a túlélők elbeszéléseiből, s végül nem sokkal Budapest meg-
szabadítása után meglehetősen (melo)dramatikus körülmények között lezárul a történet.

Bereményi ezúttal sem sokat vacakol a szereplők külső és belső jellemzésével. Az 
erős párbeszédek és jól megkomponált jelenetek a kisebb nyelvi döccenők ellenére is 
magával ragadják az olvasót. A hetvenes években játszódó fejezetekben „külső”, harma-
dik személyű narrátor segítségével, mégis elsősorban Dobrovics perspektívájából látjuk 
az eseményeket; a korábbról megszokott lírai monológok és látomásos leírások azonban 
nagyobbrészt hiányoznak. A formai változás jól jelzi a poétikai különbséget. A Vadnai�
Bébi�a külső meghatározottságoktól („környezetem és családom, szociális körülménye-
im, s vele minden bizalmatlanságom, tétovaságom, mások múltját, mit rám raktak”, 
ahogy Cseh Tamás énekelte) való függetlenség legalább részleges megteremtésének kér-
dését látványos irodalmi gesztussal összekapcsolja a belső kényszerek (az embert teljes 
egészében birtokba vevő, megfejthetetlen eredetű szenvedélyek) problémájával. Vadnai 
Bébi azért titkolja Doxa elől a valódi apa kilétét, nehogy a háborús történet a férfi 
múltjává válva, mintegy sajátos meghatározottságként lefojtsa a túléléshez, a „happe-
ningként” felfogott élet fenntartásához szükséges kreatív energiákat. A regény lenyűgöző 
csúcspontján Dobrovics meglátogatja Doxát egy vidéki elmeszanatóriumban, ahol a 

férfi groteszk és hátborzongató performanszot ad elő az ápoltakkal – ám a „kulcsot” 
ezúttal már nem mellékeli az elbeszélő...

A regény elején kézbesített tanácsi határozat szerint Dobrovics „rosszhiszemű, jog-
cím nélküli ottmaradó”, ezért el kell hagynia Rózsa utcai lakását. A férfi, írói feladatát 
tekintve mint a máig ható múltbeli érzelmek kutatója, rendkívül találónak érzi a jel-
lemzést. Az olvasó ezen a ponton még csupán reménykedhet benne, hogy a Vadnai�
Bébi�nem lesz jogcím nélküli ottmaradó. Jaj, csak nehogy „benne maradjon a régiben”, 
gondolja, a hetvenes-nyolcvanas évek prózavilágában. Nem maradt benne.
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Míg Hingenau báró angyali jóságú hitvese, Tholdalagi Stefánia grófnő „egyszerre túl 
sok mindent észrevett, rengeteg élőlényre, tárgyra odafigyelt, és nem tett különbséget 
köztük” (ezért hát érthető, hogy „szerette volna elfoglalni, birtokba venni a földi térsé-
gek lehető legmagasabb nézőpontját”), addig Hoch tartományi rendőrigazgató, akinek 
munkaköréből adódóan „oda kellett figyelnie minden eseményre és mozzanatra, mivel 
nem tudhatta, mi fog lényegesnek bizonyulni és mi reked meg a lényegtelenség homá-
lyában”, többé-kevésbé képes volt felismerni az emberi szándékok és cselekvések közti 
összefüggéseket: „lelki szemei előtt úgy jelent meg a másik ember észjárása, mint egy 
kihajtogatható térkép, melyről sajnos lemaradt a jelmagyarázat, ám hozzáértő szemmel 
így is eligazodhatunk rajta” – éles ellentétben a Linzbe száműzött, idős Johann B. áldo-
zatkész feleségével, aki „képtelen volt megfigyelni és jelentőségéhez mérten rangsorolni 
azt, ami szemébe ötlött”. Három szereplő, három lehetséges elbeszélői perspektíva: ha 
Tholdalagi Stefánia mesélné el mindazt, ami 1844 kora nyarán Linzben Johann B-vel és 
a városba látogató Beöthy Ödönnel, a reformkori liberális ellenzék prominens képvise-
lőjével megesett, alighanem az egymással érintkező történetek forgatagában kisvártatva 
szem elől tévesztenénk a két magyar férfit, hogy aztán időről-időre újból megpillantsuk 
őket (és örömmel ismernénk fel a Minerva�búvóhelye, valamint a kilenc évvel korábbi 
Márton-regény, a Jacob�Wunschwitz�igaz�története�közti mély poétikai rokonságot); ha 
Hoch rendőrigazgató látná el az elbeszélő feladatait, morális kötelezettségének érezné 
lehetőségeihez mérten arcot és hangot adni a figuráknak, hangsúlyozva, hogy a sajátos 
szereplői perspektívából felidézett, egybefonódó történetek nem szoríthatók egyetlen 
átfogó narratíva keretei közé (és ezzel a gesztussal olvasói emlékezetünkbe idézné a 
1999-ben megjelent Árnyas�főutcát); ha viszont Gabriele B. mesélne idős férje utolsó 
előtti évéről, teljes mértékben fel kellene adnunk a reményt, hogy legalább részlegesen 
megértjük, mi történt 1844 májusában a felső-ausztriai kisvárosban.

A Minerva�búvóhelyének szereplői gyakran szembesülnek a történetmesélés poéti-
kai dilemmáival, mondhatni önértelmezésük kulcsfogalmai narratív kategóriák, Márton 
László mégsem közülük választotta ki legújabb regényének elbeszélőjét. A Minerva�
búvóhelyének elbeszélője, Rónai András kifejezésével szólva, paradox�narrátor. Egyszer-
re mindentudó és korlátozott hatalmú: a történet kedvéért öt évvel meghosszabbítja 
Johann B. feleségének életét, „úgy intézi”, hogy két évvel később kerüljön sor az 1842-
es napfogyatkozásra; belelát a szereplők fejébe, sokat tud a múltjukról; magabizto-
san teremt bonyolult (szószerinti és metaforikus) összefüggéseket jelenetek, leírások és 

gondolatmenetek között; ügyesen adagolja az információkat; ha az olvasói érdeklődés 
szinten tartásával kapcsolatos érdekei úgy diktálják, titkolózik, ha szükségesnek érzi, rö-
viden értelmezi az eseményeket – ugyanakkor számos részlettel nincs tisztában, gyakran 
csak annyit lát, amennyit a szereplői látnak, sőt esetenként még annyit sem. Egyszerre 
kívül és belül van az általa teremtett regényvilágon: azt állítja, hogy a történetmondás 
folyamata időben egybeesik az elbeszélt eseményekkel, majd egyértelművé teszi, hogy 
a narrátort százhatvan év választja el a szereplők cselekvéseitől. Időnként fontosnak 
tartja hangsúlyozni, hogy elbeszélői döntései nem önkényesek, hisz történeti forrásokra 
támaszkodnak, ráadásul a narrátor leírásait amúgy is hitelesíti a szereplők „pillantása” (a 
regény első tíz oldalán a bajor király pénzügyminiszterének meghatalmazott személynö-
ke lehajózik a Dunán Passautól Linzig: a számára feltáruló látványt az elbeszélő „való-
ságnak” nevezi) – ám a forrásként megjelölt szövegek történeti hitelességét illetően jog-
gal ébredhet az olvasóban kétely, mint ahogy a szereplői „pillantás” megbízhatóságával 
kapcsolatban is kénytelenek vagyunk a regényvilágot megalkotó elbeszélőre hagyatkozni.

Márton prózai életművében nem először találkozhatunk paradox elbeszélővel: az 
Átkelés� az� üvegen� után megjelent történelmi regények, jelesül a már említett Jacob�
Wunschwitz� igaz�története és az Árnyas� főutca, valamint a háromkötetes nagyregény, 
a Testvériség arra tettek sikeres kísérletet, hogy újrafogalmazzák, átalakítsák a történel-
mi regény műfaji konvenciórendszerét, és ebben a kísérletben komoly szerep hárult a 
paradox narrátorra. Márton nagyhatású esszéjének (A�kitaposott�zsákutca,�avagy�törté-
nelem�a�történetekben) diagnózisa szerint a huszadik századi magyar történelmi regény, 
kevés kivételtől eltekintve vagy „gárdonyizó” (anekdotikus, pikareszk) ifjúsági kaland-
regény, vagy „destruktív” regénykritikai regény: vagy alázatosan viszonyul az elbeszélői 
hagyományhoz, egyetlen célja az erkölcsi példaadás és a „leckefelmondás”, vagy az 
elbeszélhetőség problémává tételével a „történelmi horizont” felszámolására törekszik. 
A diagnózisból Márton gondolatmenetének értelmében meglehetős egyértelműséggel 
következik a kortárs történelmi regények poétikai célkitűzése: visszanyúlni a magyar 
próza tizenkilencedik század eleji „újraalapítását” megelőző elbeszélői hagyományokhoz 
(„a hagyomány regényesített újraírása”), reflektált módon viszonyulni a történelemről 
való irodalmi beszéd és a történelmi megismerés különböző formáihoz – anélkül, hogy 
a reflexiók eluralnák a szöveget, és a történelem csupán az elbeszélhetőség általános 
problémáival való szembenézés apropójává válna.

A Minerva�búvóhelyének paradox narrátora a hagyományosan reformkornak ne-
vezett történeti korszak terében kalauzolja az olvasót. A regény egyik központi sze-
replője, a 166. oldalon színre lépő Beöthy Ödön a korabeli liberális ellenzék jelentős 
alakja (mellesleg A�kőszívű�ember�fiai Baradlay Ödön-figurájának egyik „mintája”), az 
egyszerre kulturális, politikai és közjogi kategóriaként értett „régi Magyarországgal” 
szemben álló törekvések képviselője. A regény tulajdonképpeni főszereplője azon-
ban mégsem ő, hanem Johann B., akit huszonnyolc évvel történetünk előtt Linzbe 
internáltak, és akiben az olvasó A�Látó�és A�franciaországi�változásokra�szerzőjére, 
Batsányi Jánosra ismerhet (noha az elbeszélő egyszer sem nevezi teljes magyar nevén). 
A regény pár nap eseményeit meséli el: 1844 májusában Johann B. meglátogatja Hoch 

Vigyázó szemek, homályos pillantás
Márton László: Minerva búvóhelye. 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2006. 272 oldal, 2100 Ft.
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rendőrigazgatót (Bécsbe szeretne utazni, ám kérelmét Hoch annak rendje és módja 
szerint elutasítja), majd visszatér szállására; ezután színre lép Gabriele B., az idős szám-
űzött felesége (az ő életét ugye az elbeszélő hosszabbítja meg öt évvel, hogy megjelen-
hessen a történetben), elsétál Carl Hafferl vaskereskedőhöz, aki férje nyugdíját kezeli; 
majd ismét Johann B-t látjuk, amint egy antikváriumban vásárolt magyar könyvet 
lapozgat, elalszik, és álmában meglátogatja a bölcsesség istennője, Minerva, valamint 
a valóságban Josef Hafner, az if jú litográfus, a száműzött férfi barátja; végül Johann 
B. felébred, újabb könyvet talál a szobájában, valamint egy meghívót Hingenau báró 
palotájába, el is indul, hogy eleget tegyen a meghívásnak, ám a palotába nem engedik 
be, a kapuőr arra hivatkozik, hogy pár percen belül kezdődik a napfogyatkozás, így 
a regény utolsó jelenetében Johann B. a sétáló embereket figyeli a linzi Promenádon. 
A Minerva�búvóhelyének forgószínpadszerűen színre vitt „főcselekményét”, az alle- 
gorikus és metaforikus értelmű párbeszédes jelenetek (Hoch rendőrigazgató az emberi 
természet állandóságáról beszél, a kapuőrjelenet Kafkát és a törvény kapuját idézi, 
stb.) sorozatát számtalan elbeszélői kitérő akasztja meg: a narrátor beszámol az előz-
ményekről és a „főcselekmény” hátterében zajló eseményekről (egyebek közt Beöthy 
érkezéséről), hosszasan jellemzi a szereplőket, folyamatosan reflektál saját elbeszélő 
tevékenységére, és értelmezi a szövegben feltáruló összefüggéseket. A regényt két sze-
replői „pillantás” zárja keretbe: kilenc oldalba telik, míg a bajor pénzügyminiszter 
követével együtt eljutunk a cselekmény helyszínére, Linzbe (a követet később már 
nem látjuk viszont a történetben), s kilenc oldalon keresztül olvashatjuk egy szemtanú 
lelkesült (és feltehetőleg fiktív) beszámolóját a napfogyatkozásról.

A két kulcsszereplő, Johann B. és Beöthy Ödön nem találkozik a regény terében, 
hiszen különböző kulturális és történeti világokhoz tartoznak: Beöthy annak az „új” 
Magyarországnak fontos figurája, amely Batsányit már halottnak hiszi. (Mindazonáltal 
Beöthyt nem pályafutása csúcsán pillantjuk meg, négy év van hátra a forradalomig 
– mint ahogy nem történelmi karrierje csúcspontján pillantottuk meg a korábbi nagy-
regény, a Testvériség�főhősét, Károlyi Sándort.) Az „új” Magyarország elfelejti és meg-
tagadja a „régit”: Johann B. Schedel (Toldy) Ferenc nevét „halálfejnek” és „májas-véres 
disznógyomornak” fordítja, miközben fintorogva olvassa a Zalán�futását és a Szózatot: 
a magyar haza, az utókor és a Toldy-féle irodalmi kánon metaforikusan azonossá válik 
a mindent felfaló mesebeli kisgömböccel.

A Márton-regény paradox narrátora szokás szerint bámulatosan végzi a dolgát: a 
tulajdonnevek jelentésén alapuló metaforikus azonosításoknak, a szereplői identitással 
folytatott ironikus tükörjátéknak, a teoretikus (történetfilozófiai, politikaelméleti, men-
talitástörténeti, poétikai stb.) gondolatmenetek egymásra vetítésének, a cselekményele-
mek és szövegszervező metaforák variációs ismétlésének köszönhetően lenyűgözően 
bonyolult tematikus, motivikus és fogalmi összefüggésrendszer tárul fel az olvasó előtt. 
A regény világában a név a fordítás során valósággá válik – amiképp Johann B. linzi 
fogságát is egy fordításnak köszönheti: a vád szerint ő fordította magyarra Napóleon 
schönbrunni kiáltványát. A regény vége felé olvasható, minden bizonnyal fiktív vendég-
szövegből persze kiderül, a fordítás szerzője Márton József, „a Schedel cimborája”. És 

hogy az összefüggések sorozata ne szakadjon meg ezen a ponton: Márton László 1997-es 
elbeszélése, amely a regény előzményének tekinthető, eredetileg német nyelven íródott.

A Minerva�búvóhelye állandó ironikus játékot folytat a felvilágosodás nagy allegó-
riáival: jóllehet a fény az intellektuális emancipáció, a szabad észhasználat allegorikus 
ekvivalense, a regény cselekményének középpontjában egy napfogyatkozás áll; Johann B. 
sajátjaként tekint Hegel híres gondolatára, miszerint „Minerva baglya csak a beálló alko-
nyattal kezdi meg röptét” (természetesen nem sokkal azután, hogy a főhős elgondolta 
ezt a gondolatot, megjelenik a szobájában egy bagoly, természetesen immár nem a ráció 
emblémájaként, hanem a halál hírnökeként). Minerva, az értelem allegorikus figurája is 
számos alakváltozáson megy keresztül: hol Johann B. egykori lapjának névadója, hol a 
linzi Felső-Vízikapu fülkéjében Szűz Mária helyén álló szobor (melyet kisvártatva ellop-
nak), hol a vállán ül Poe hollója, hol egy festményen kiszabadítja a börtönből Boëthiust, 
hol épp ellenkezőleg, a halálra készíti fel a filozófust, stb. (Boëthius alakja persze har-
minc oldallal később a nevek hasonlósága folytán metaforikusan ráíródik Beöthyére.) A 
regénybeli metaforák, elbizonytalanított értelmű, vagy épp kifordított allegóriák egyben 
poétikai metaforákként és allegóriákként is működnek: Minerva a célelvű, leképezéselvű, 
lineáris elbeszélés emblematikus figurájaként jelenik meg – hogy aztán poétikai kudarcát 
beismerve kérjen menedéket az egykori Látótól, aki nem sokkal korábban döbbent rá: 
„talán az egész felvilágosodás tévedés volt”.

A kortárs magyar történelmi regényeket gyakran éri az a (valljuk be, nem teljesen 
légből kapott) vád, hogy a hagyomány „regényesített újraírása”, a lehetséges elbeszélői 
alakzatok reflektált számbavétele során valahogy elsikkad a történelem: tarkabarka dísz-
letté válik, vagy csupán ürügyként szolgál az elbeszélhetőséggel kapcsolatos dilemmák 
szépirodalmi illusztrálására. A Minerva� búvóhelye, hogy metaforikusan és kissé köz-
helyesen fogalmazzunk, elkerülte az egzotikum Szkülláját és a regénykritikai regények 
Karübdiszét: a cselekmény tere történeti fogalomkonstrukciók és tudatalakzatok tere 
– ahol, hála a paradox narrátornak, oly jóleső és tanulságos érzés eltévedni.
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Márton László hűséges (vagy szerencsés kézzel válogató alkalmi) olvasói bizonyára jól 
emlékeznek Bazsinka Jenőre. Bazsinka – az Amit�láttál,�amit�hallottál�(2008) címadó 
novellájának főhőse – azzal írta be magát az irodalomtörténetbe, hogy nem lett belőle 
író. Karrierje mondhatni már a kezdetek kezdetén derékba tört: hiába kapott jobb-
nál jobb tanácsokat mesterétől, az if jú Sziklai Péter Páltól (akiből kitűnő irodalmi 
szerkesztő lehetett volna, de sorsa – sajna! – más irányt vett), a tehetséges gimnazista 
nem tudott irodalmi eszközökkel pontot tenni egy – úgy emberileg, mint szakmailag 
– kényes ügy végére. Pedig Sziklai minden tőle telhetőt megtett: először azt tanácsolta 
a reménybeli írónak, hogy színes költői fantáziája helyett valóságismeretét használja, s 
csak azt próbálja papírra vetni, amit saját�szemével�látott�és�saját�fülével�hallott. Majd 
arra intette az érdektelen részletekbe belefeledkező szerzőt, hogy a köznapi valóság 
totalitásának megragadása helyett azokra a mozzanatokra koncentráljon, amelyek egy-
szersmind utalnak�a�nagy�egészre. Végül arra hívta fel a figyelmet: a jó író elvi�alapon 
használja a szemét meg a fülét, s alaposan megválogatja, mely részletek alkalmasak 
a nagy összefüggések művészi felvillantására. Valóságfedezet, áttételes (metaforikus 
vagy metonimikus) jelentések, morális alapállás – Sziklai a modern irodalom egyik 
alapreceptjét osztotta meg Bazsinkával; de mindhiába: a gimnazista néhány sikertelen 
kísérlet után felhagyott az írással. (Nem úgy az elbeszélő, aki átvette a stafétabotot 
Bazsinkától; ám ez már más lapra tartozik.)

Ha Bazsinka mégis megmaradt volna az írói pályán, és klasszikus, csattanóval vég-
ződő rövid elbeszélést írna egy elhanyagolt kamaszfiú és imádott kiskutyájának viszo-
nyáról (mondjuk azzal a címmel, hogy A�kutyuska), Sziklai tanácsának szellemében 
alighanem valahogy így kezdené: „Azt hiszem, akkor járok el tisztességesen, ha máris 
tudatom az olvasóval, hogy a címben szereplő kutyuskát sohasem láttam, és tulajdon-
képpen semmit sem tudok róla.” Márton László szintén ezt a megoldást választja (lehet, 
hogy mégsem pusztán szerzői viszony fűzi Bazsinkához?), legújabb novelláskötetének 
első oldalán szó szerint ez a szemérmes elbeszélői vallomás fogadja az olvasót. Az idei 
Könyvhétre megjelent Te�egy�állat�vagy!�tíz hosszabb-rövidebb elbeszélést tartalmaz (az 
egyiket terjedelme alapján akár kisregénynek is nevezhetnénk, ha ennek lenne bármi 
jelentősége), s mindegyiknek egy-egy állatnévből áll a címe. Állattörténeteket vagy ál-
latmeséket várunk tehát – és még időben érkezik a figyelmeztetés: a narrátor jószerivel 
semmit sem tud az egyik címszereplőről. (Ez a „jószerivel semmit” természetesen azt 
jelenti: „kizárólag a lényeget”.)

Madártávlatból tekintve a kötet novellái megfelelnek Sziklai Péter Pál szigorú krité-
riumainak. Érdekes, már-már újságcikkbe illő történetek, humoros életképek és hétköz-
napi emberi sorsokat rendkívül sűrített formában bemutató elbeszélések váltakoznak 
egymással a kötet oldalain. Elszabadult makákó tűnik fel a XII. kerületben, felbosszantva 
a rendszerető, békés budai polgárokat (A�makákó). A szobafogságra ítélt, pótvizsgájára 
készülő berlini kamaszfiú elkeseredésében magára robbantja a háromemeletes lakóházat 
(A�kutyuska). A hetvenes évek végén kis társaság utazik vonattal Kolozsvárról Nagyvá-
radra, s a velük utazó „pesti jövevény” ízelítőt kap az állami szintre emelt korrupció, 
ezen keresztül az elnyomó rendszer hétköznapi működéséből: jegyvásárlás helyett lefi-
zetik a kalauzt, majd megjelenik a kalauzt ellenőrző vasúti alkalmazott, akit szintén 
kénytelenek lefizetni – ám őt is ellenőrzi valaki, aki szintén nem maradhat fizetség nélkül 
(Az�egér). Jó harminc évvel később fiatalok kis csoportja „Alsóörsre vagy Csopakra” 
utazik, s beszélgetésükből bonyolult (fiktív vagy valóságos) sorsképletekre ismerhet rá az 
olvasó (A�szürkegém). Egy fiatalember (bizonyos tekintetben Sziklai Péter Pál ellen-alte-
regója) és két egykori tanítványa a kilencvenes évek elején végigsétál a Nagykörút pesti 
szakaszán „a Margit hídtól a Petőfi hídig”, miközben egy folytatásos történettel szóra-
koztatják egymást – és a történet alakításában játszott szerepük pontosan leképezi baráti 
kapcsolatuk belső dinamikáját (A�polip). 1943 tavaszán a „méltóságos úr” nagyobbik 
gyermeke játék közben agyonlövi a kertben legelésző kisbárányt (A�bárány). A legújabb 
gazdasági világválság kellős közepén egy fiatal lány kedves humorral elmeséli, hogyan ért 
véget kamaszkori kapcsolata, és hogyan szegényedett el, hogyan ment tönkre a családja 
– és hogyan rímelt minderre háziállatként tartott kaméleonuk szomorú sorsa (A�kaméle-
on). Egy vidéki kisváros önkormányzati tisztségviselője éppen a közmunkásokat (értsd: a 
segélyért közmunkát végző „nem is emberi lényeket”) ellenőrzi, mikor véletlenül rátalál 
a kertjéből elszökött dolmányos varjúra, akit gyermekkori barátja láncra verve tart egy 
szerelőműhelyben – eközben a háttérben feldereng egy kislány eltűnésének története (A�
varjú). A hetvenes évek elején egy apa nélkül felnőtt, érzékeny kamaszfiú úgy próbál 
elmenekülni életének üressége elől és stabil identitást teremteni maga számára, hogy 
„elsajátítja”, magára vállalja titokzatosan tragikus sorsú osztálytársnőjének szerencsét-
lenségét – méghozzá úgy, hogy a lány balsorsa „minden elsajátítás ellenére mégiscsak 
az övé maradjon” (A� papagáj). A narrátor egy németországi temetésen összefut egy 
furcsa lénnyel, aki legendás halottak evilági tisztelőiről szóló groteszk történetekkel 
szórakoztatja a gyászoló férfit (A�féldisznó). (Ez utóbbi elbeszélés kissé kilóg a kötetből, 
mintha csak Bazsinka legkorábbi korszakát, vagy Márton 1985-ös novellagyűjteménye, a 
Nagy-budapesti�Rém-üldözés világát idézné.)

Sziklai Péter Pál elégedetten bólintana: az elmesélt történetek nem nélkülözik a 
valóságfedezetet, az egyes motívumok és történetelemek metaforikusan vagy metonimi-
kusan utalnak a nagy egészre, és Márton elbeszélői soha nem fukarkodnak a morális 
és esztétikai állásfoglalással. A – mégoly ironikusan színre vitt – rendpárti szólamokban 
napjaink Magyarországára ismerhetünk: a makákó megjelenése okán mélyen felkavart 
budai polgárok csak azért nem kívánják a helyszínre hívni a Magyar Gárdát, mert „a 
XII. kerületben csak laboratóriumból szökött majmok vannak, cigányok nincsenek, 

Az állat én vagyok
Márton László: Te egy állat vagy! 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2011. 272 oldal, 2900 Ft.
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legfeljebb lomtalanításkor”, úgyhogy a dolog „most még egyelőre nem aktuális”. (Az 
elbeszélő később a nyárspolgári felháborodás jeleneteire rámontírozza az 1848–49-es 
forradalmi erőszak képeit; „Hatalmas kezdesz lenni végre, nép”, ahogy a költő mondja.) 
A vidéki kistelepülés határában álló műanyagfeldolgozó-üzemben éjjelente illegálisan 
eltüzelik a hulladékot, ám ennek természetesen semmi köze nincs ahhoz, hogy a tele-
pülésen folyamatosan nő a rákos megbetegedések száma. A Balaton felé tartó vonatsze-
relvény ablakán kitekintve az utazók megpillanthatják „a házfelgyújtósdinak nevezhe-
tő társasjáték” áldozatainak elégett házait és az elszenesedett gerendák felől szállongó 
pernyedarabokat. (Ilyenkor szoktak némely kritikusok „publicisztikusságról” meg „az 
irodalom autonómiájának elvesztéséről” dohogni, de ezt inkább hagyjuk meg a „tiszta 
irodalmiság” reménytelen szerelmeseinek.)

A Te�egy�állat�vagy!�elbeszélései azonban egészen máshogyan utalnak a nagy egészre, 
mint ahogyan Sziklai Péter Pál elképzelte a múlt század hetvenes éveiben. Állattörténe-
teket olvasunk, tehát joggal várhatjuk el, hogy a címszereplők – akik nem feltétlenül a 
történetek főszereplői – önmagukban vagy novellabeli sorsuk révén sajátos metaforikus 
jelentéseket hívjanak elő. És ebben az elvárásban nem is csalatkozunk – igaz, a metafori-
kus jelentéstulajdonítás nem a megszokott, jól bejárt utakat követi. A kutya hagyományo-
san a hűség szimbóluma, ám a kötet első elbeszélésében mégis a fiatal gazda áldozza fel 
magát a kutyáért, a hűséges kutya pedig nem követi őt a halálba. (Mi több, a „szívbeli hű-
ség” fogalma összekapcsolódik azzal az egykor szintén hagyományos elképzeléssel, hogy a 
szív a szemlélődés eszköze – ami metaforikusan ráíródik az elbeszélő idegenségére: minél 
tovább szemléli a narrátor az ismerős város lakóinak boldogságát és szerencsétlenségét, 
annál idegenebb marad a berlini közegben. Innentől még ez a viszonylag egyszerű szerke-
zetű elbeszélés is újabb és újabb értelmezéseket hív életre.) A�kaméleon címszereplőjének 
színeváltozása nem az alkalmazkodóképesség vagy az elrejtőzés metaforikus ekvivalense, 
hanem a másik ember és a minket körülvevő társadalmi-politikai világ megismerhetet-
lenségéé – mégis halála pillanatában a kaméleon bőrén kirajzolódik mindazon tárgyak 
képe, amelyek fontos szerepet játszottak a főhősnő szerelmi kapcsolatában és egykorvolt 
boldog családi életében. („Egy pillanatig láttam az egész életet, de mindjárt a következő 
pillanatban el is felejtettem, hogy milyen volt.”) A�papagáj címszereplője egyértelműen 
Juhász Sára titkokkal terhelt családi múltját jelképezi, ám ahhoz, hogy a főhős „elsajátít-
hassa” a lány boldogtalanságát, végeznie kell az állattal, mintha csak a múlt feldolgozása 
a tökéletes felejtéssel lenne azonos – de vajon mennyiben válik sajátunkká a nyom nélkül 
eltörölt múlt? A�bárány�válasza zavarbaejtő és hátborzongató: ha a múltunkat nem vol-
tunk képesek saját jelenünkként átélni, akkor később már nem tudjuk saját múltunkként 
elutasítani vagy elsajátítani, függetlenül�attól, hogy a történeti emlékezet áldozatokként 
vagy tehetetlen szemlélőkként tekint ránk, tart számon bennünket. A legtöbb, amit egy 
elbeszélő tehet, hogy morális megfontolásokból „nem ad hangot” az ilyen szereplőknek. 
(A�bárány�ezer szállal kapcsolódik Márton László talán legjobb regényéhez, az Árnyas�
főutcához. Ne áruljunk zsákbamacskát: lesznek olyanok, akik gyomrát alaposan meg-
fekszi majd az elbeszélés kíméletlen fekete humora; Sziklai Péter Pálét egészen biztosan 
megfeküdte volna.) Az elemzést még hosszan folytathatnánk.

A kötet címébe emelt kijelentés – Te�egy�állat�vagy!�– és annak kifordított változata 
– „Te nem vagy ember!” – majd’ minden novellában megjelenik. Kézenfekvő megoldás, 
hogy az olvasó egyfajta poétikai utasításként magára vonatkoztassa: az emberi tulaj-
donságokkal felruházott állatfigurák az ő pszichológiai arcélét rajzolják meg („az állat 
én vagyok”), vagy pont fordítva, az emberi természet eredendő animalitására hívják fel 
a figyelmet. Természetesen nem csupán erről van szó: az „állat” és az „ember” mint 
egymást kizáró párfogalmak más és más metaforák elemeiként jelennek meg az egyes el-
beszélésekben, mondhatni novellánként más és más módon osztják fel a lehetséges állati 
és emberi tulajdonságokat. A gazdájához ragaszkodó hobbikutya másféle értelemben 
nem ember, mint a személyiségétől és döntési lehetőségeitől megfosztott „közmunkás”, 
vagy a januári farkasordító hidegben a kirakatban „meztelenül” álldogáló próbababa. (A 
kötet tudatos megkomponáltságára utal, hogy az elbeszélések folyóiratokban olvasható 
első változatából – két-három kivétellel – rendre hiányzott a kérdéses fordulat.)

Márton László elbeszélői világában az egymást folyamatosan értelmező és újraértel-
mező összefüggések úgy utalnak a nagy egészre, hogy az összefüggések megpillantását 
az írói képzeleten túl nem korlátozza semmiféle külső instancia. Ha az elbeszélés érde-
kei úgy diktálják, a szóképek életre kelnek (például: a Szürkegém�Dianája szó szerint 
csalánkiütést kap a vadászpuskától), a tulajdonnevek metaforikus jelentéshez jutnak, a 
különböző fikciós szintekhez tartozó szereplők sorsa és a szereplők megnyilvánulásai 
variációsan ismétlik egymást. Az elbeszélés megszokott viszonyai felborulnak: a narrá-
tor egyszerre mindenható és korlátozott hatalmú, kívül és belül áll az általa teremtett 
világon; olykor beavatkozik az események menetébe, máskor viszont képtelen új irányt 
szabni a szereplők sorsának. (Tegyük hozzá: a narrációs paradoxonok, amelyek mintegy 
a Márton-próza védjegyévé váltak az elmúlt évek során, ezúttal jóval kisebb szerephez 
jutnak, mint a korábbi művekben.) Mindez azonban nem öncélú irodalmi játék: a nem 
nyilvánvaló – mert a bevett nyelvi, irodalmi konvencióink felől jobbára nem érzékelhető 
– összefüggések egymásra vetítése, az elvi�alapon�használt írói tekintet a minket körülve-
vő társadalmi-politikai világ megértéséhez viheti közelebb az olvasót.

Lehet, hogy Sziklai Péter Pál is mindvégig erről beszélt? Lehet, hogy Bazsinka azért 
adta fel az írói hivatást, mert nem értette meg: a nagy egészt a valóságismereten�treníro-
zott�írói�fantázia hozza létre? Hogy én micsoda egy állat vagyok, sóhajtana fel az olvasó, 
ha kedvelné az erősen retorikus fordulatokat.
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